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▼B
▼C1
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2446 AL COMISIEI
din 28 iulie 2015
de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale
anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii
▼B
TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
CAPITOLUL 1

Domeniul de aplicare a legislației vamale, misiunea vămii și definiții
Articolul 1
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „măsură de politică agricolă” înseamnă dispozițiile referitoare la
activitățile de import și de export pentru produsele care intră sub
incidența anexei 71-02, punctele 1, 2 și 3;
2. „carnet ATA” înseamnă documentul vamal internațional pentru
admiterea temporară eliberat în conformitate cu Convenția ATA
sau cu Convenția de la Istanbul;
3. „Convenția ATA” înseamnă Convenția vamală privind carnetul
ATA pentru admiterea temporară de mărfuri, adoptată la
Bruxelles la 6 decembrie 1961;
4. „Convenția de la Istanbul” înseamnă Convenția privind admiterea
temporară adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990;
5. „bagaj” înseamnă toate mărfurile transportate prin orice mijloace în
legătură cu o călătorie de către o persoană fizică;
6. „cod” înseamnă Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii;
7. „aeroport al Uniunii” înseamnă orice aeroport situat pe teritoriul
vamal al Uniunii;
8. „port al Uniunii” înseamnă orice port maritim situat pe teritoriul
vamal al Uniunii;
9. „Convenția privind un regim de tranzit comun” înseamnă Convenția
privind un regim de tranzit comun (1);
10. „țară de tranzit comun” înseamnă orice țară, alta decât statele
membre ale Uniunii, care este o parte contractantă la Convenția
privind un regim de tranzit comun;
(1) JO L 226, 13.8.1987, p. 2.
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11. „țară terță” înseamnă o țară sau un teritoriu din afara teritoriului
vamal al Uniunii;
12. „carnet CPD” înseamnă un document vamal internațional utilizat
pentru admiterea temporară a mijloacelor de transport eliberat în
conformitate cu Convenția de la Istanbul;
13. „birou vamal de plecare” înseamnă biroul vamal unde se acceptă
declarația de plasare sub regim de tranzit;
14. „birou vamal de destinație” înseamnă biroul vamal unde mărfurile
plasate sub un regim de tranzit sunt prezentate pentru a încheia
regimul;
▼C2
15. „birou vamal de primă intrare” înseamnă biroul vamal de a cărui
competență ține supravegherea vamală la locul în care mijlocul de
transport care transportă mărfurile intră pe teritoriul vamal al
Uniunii dintr-un teritoriu din afara acestuia;
▼B
16. „birou vamal de export” înseamnă biroul vamal unde se depune
declarația de export sau declarația de reexport pentru mărfurile
scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii;
17. „birou vamal de plasare” înseamnă biroul vamal indicat în auto
rizație pentru un regim special, astfel cum se menționează la
articolul 211 alineatul (1) din cod, care are competența de a
acorda mărfurilor liberul de vamă pentru un regim special;
18. „numărul de înregistrare și de identificare a operatorilor economici”
(număr EORI) înseamnă un număr de identificare unic în teritoriul
vamal al Uniunii, atribuit de o autoritate vamală unui operator
economic sau unei alte persoane pentru înregistrare in scopuri
vamale;
▼M3
19. „exportator” înseamnă:
(a) o persoană particulară care transportă mărfurile ce urmează a fi
scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care aceste
mărfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei parti
culare;
(b) în alte cazuri în care nu se aplică litera (a):
(i) o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care are
competența de a stabili și a stabilit că mărfurile urmează a
fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv;
(ii) în cazul în care nu se aplică punctul (i), orice persoană
stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la
contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de
pe teritoriul vamal respectiv;
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20. „principiile de contabilitate general acceptate” înseamnă principiile
care sunt recunoscute sau care sunt larg sprijinite de către autorități
într-o anumită țară și la un moment dat care stabilesc resursele și
obligațiile economice care ar trebui înregistrate ca active și ca
pasive, care sunt schimbările de înregistrat, intervenite în activ și
în pasiv, cum trebuie să fie măsurate activul și pasivul, ca și schim
bările intervenite, ce informații trebuie să fie făcute cunoscute și în
ce fel și ce tipuri de situații financiare trebuie întocmite;
21. „mărfuri fără caracter comercial” înseamnă:
(a) mărfurile conținute în trimiteri efectuate de la o persoană parti
culară la alta, în cazul în care trimiterile respective:
(i) prezintă un caracter ocazional;
(ii) conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal al
destinatarului sau al familiei acestuia iar caracterul sau
cantitatea acestor mărfuri nu indică nicio intenție de
ordin comercial; și
(iii) se adresează de către expeditor destinatarului fără niciun
fel de plată;
(b) mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, în cazul
în care acestea:
(i) prezintă un caracter ocazional; și
(ii) conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal al călă
torilor sau al familiei lor sau care sunt destinate a fi oferite
drept cadou; natura și cantitatea acestor mărfuri nu trebuie
să indice că sunt importate sau exportate din motive comer
ciale;
▼C2
22. „numărul de referință principal” (MRN) înseamnă numărul de înre
gistrare atribuit de către autoritatea vamală competentă declarațiilor
sau notificărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (9)-(14) din cod,
operațiunilor TIR sau dovezilor cu privire la statutul vamal de
mărfuri unionale;
23. „perioadă pentru descărcare” înseamnă termenul până la care
mărfurile plasate sub un regim special, cu excepția tranzitului, sau
produsele transformate trebuie să fie plasate sub un regim vamal
ulterior, trebuie să fie distruse, trebuie să fi fost scoase de pe
teritoriul vamal al Uniunii sau trebuie să li se atribuie destinația
finală prevăzută. În cazul perfecționării pasive, perioada pentru
descărcare înseamnă termenul în care mărfurile exportate temporar
pot fi reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii, sub formă de
produse transformate și pot fi puse în liberă circulație pentru a
putea beneficia de scutirea parțială sau totală de taxe la import;
24. „mărfuri din trimiteri poștale” înseamnă mărfuri altele decât
obiectele de corespondență, transmise prin colete sau pachete
poștale și transportate sub răspunderea unui furnizor de servicii
poștale sau de către acesta în conformitate cu dispozițiile Convenției
Uniunii Poștale Universale, adoptată la 10 iulie 1984 sub egida
Organizației Națiunilor Unite;
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25. „operator poștal” înseamnă un operator stabilit într-un stat membru
și desemnat de acesta să presteze serviciile internaționale regle
mentate prin Convenția Uniunii Poștale Universale;
26. „obiecte de corespondență” înseamnă scrisori, cărți poștale, scrisori
în alfabet Braille și materiale tipărite care nu sunt supuse taxelor la
import sau la export;
27. „perfecționare pasivă IM/EX” înseamnă importul anticipat al
produselor transformate obținute din mărfuri echivalente în cadrul
regimului de perfecționare pasivă, înainte de exportul mărfurilor pe
care le înlocuiesc, după cum se menționează la articolul 223
alineatul (2) litera (d) din cod;
28. „perfecționare pasivă EX/IM” înseamnă exportul mărfurilor
unionale sub regimul de perfecționare pasivă înainte de importul
produselor transformate;
29. „perfecționare activă EX/IM” înseamnă exportul anticipat al
produselor transformate obținute din mărfuri echivalente sub
regimul de perfecționare activă, înainte de importul mărfurilor pe
care le înlocuiesc, după cum se menționează la articolul 223
alineatul (2) litera (c) din cod;
▼C2
30. „perfecționare activă IM/EX” înseamnă importul mărfurilor
neunionale sub regimul de perfecționare activă înainte de exportul
produselor transformate;
▼B
31. „persoană particulară” înseamnă persoane fizice altele decât
persoanele impozabile care acționează ca atare, astfel cum sunt
definite în Directiva 2006/112/CE a Consiliului;
32. „antrepozit vamal public de tipul I” înseamnă un antrepozit vamal
public atunci când responsabilitățile menționate la articolul 242
alineatul (1) din cod îi revin titularului autorizației și titularului
regimului;
33. „antrepozit vamal public de tipul II” înseamnă un antrepozit vamal
public atunci când responsabilitățile menționate la articolul 242
alineatul (2) din cod îi revin titularului regimului;
34. „document de transport unic” înseamnă, în contextul statutului
vamal, un document de transport emis într-un stat membru, care
acoperă transportul mărfurilor de la punctul de plecare situat pe
teritoriul vamal al Uniunii, până la punctul de destinație situat pe
acest teritoriu sub răspunderea transportatorului care emite docu
mentul;
35. „teritoriu fiscal special” înseamnă o parte a teritoriului vamal al
Uniunii, în care nu se aplică dispozițiile Directivei 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adăugată sau ale Directivei 2008/118/CE a Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de
abrogare a Directivei 92/12/CEE;
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36. „birou vamal de supraveghere” înseamnă:
(a) în cazul depozitării temporare, astfel cum se menționează în
titlul IV din cod, sau în cazul regimurilor speciale altele decât
tranzitul, astfel cum se menționează în titlul VII din cod, biroul
vamal indicat în autorizație pentru a supraveghea fie depo
zitarea temporară a mărfurilor, fie regimul special în cauză;
(b) în cazul declarației vamale simplificate, astfel cum se prevede la
articolul 166 din cod, al vămuirii centralizate, astfel cum se
menționează la articolul 179 din cod, al înscrierii în evidențe,
astfel cum se menționează la articolul 182 din cod, biroul vamal
indicat în autorizație pentru a supraveghea plasarea mărfurilor
sub regimul vamal respectiv;
37. „Convenția TIR” înseamnă Convenția vamală privind transportul
internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, semnată la
Geneva la 14 noiembrie 1975;
38. „operațiune TIR” înseamnă circulația mărfurilor în cadrul terito
riului vamal al Uniunii, în conformitate cu Convenția TIR;
39. „transbordare” înseamnă încărcarea sau descărcarea de produse și
de mărfuri de la bordul unui mijloc de transport într-un alt mijloc
de transport;
40. „călător” înseamnă orice persoană fizică care:
(a) intră pe teritoriul vamal al Uniunii temporar și nu are domiciliul
obișnuit pe acest teritoriu: sau
(b) se întoarce pe teritoriul vamal al Uniunii, unde are domiciliul
obișnuit, după ce a călătorit temporar în afara acestui teritoriu:
sau
(c) părăsește temporar teritoriul vamal al Uniunii, unde își are
domiciliul obișnuit: sau
(d) părăsește teritoriul vamal al Uniunii după o ședere temporară,
fără a avea domiciliul obișnuit pe acest teritoriu;
41. „deșeuri și resturi” înseamnă oricare dintre următoarele:
(a) mărfuri sau produse care sunt clasificate drept deșeuri și resturi
în conformitate cu Nomenclatura combinată;
(b) în contextul destinației finale sau al perfecționării active,
mărfuri sau produse rezultate în urma unei operațiuni de trans
formare, care nu au nicio valoare economică sau au o valoare
economică scăzută și care nu pot fi utilizate fără alte trans
formări;
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42. „palet” înseamnă un dispozitiv pe planșeul căruia se poate grupa o
anumită cantitate de mărfuri pentru a constitui un lot unitar în
scopul transportării, manipulării sau stivuirii sale cu ajutorul echi
pamentelor mecanice. Acest dispozitiv este format din două planșee
separate prin reazeme sau dintr-un planșeu susținut de suporți;
înălțimea sa totală este limitată la minimul necesar manipulării cu
ajutorul motostivuitoarelor sau elevatoarelor; poate avea sau nu
suprastructură;

43. „navă-fabrică a Uniunii” înseamnă o navă înmatriculată într-o parte
a teritoriului unui stat membru care face parte din teritoriului vamal
al Uniunii, arborează pavilionul unui stat membru și care nu
capturează produse de pescuit maritim, dar transformă astfel de
produse la bord;

44. „navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă înmatriculată într-o
parte a teritoriului unui stat membru care face parte din teritoriul
vamal al Uniunii, arborează pavilionul unui stat membru, capturează
produse de pescuit maritim și care, după caz, le transformă la bord;

45. „serviciu de transport maritim regulat” înseamnă un serviciu care
transportă mărfuri în nave care navighează numai între porturi din
Uniune și nu vin de la sau nu merg către sau nu fac escală în alte
puncte din afara teritoriului vamal al Uniunii sau în orice puncte
situate într-o zonă liberă a unui port din Uniune.

CAPITOLUL 2

Drepturile și obligațiile persoanelor în ceea ce privește legislația
vamală
Secțiunea 1
Furnizarea informațiilor
Subsecțiunea 1
Cerințe comune în materie de date pentru schimbul de
date și stocarea datelor

Articolul 2
▼C1
Cerințele comune în materie de date
▼B
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
(1)
Schimbul și stocarea de informații necesare pentru cereri și
decizii fac obiectul cerințelor comune în materie de date prevăzute în
anexa A.

(2)
Schimbul și stocarea de informații necesare pentru declarațiile,
notificările și dovada statutului vamal fac obiectul cerințelor comune
în materie de date prevăzute în anexa B.
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(3)
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data
de instalare a primei etape de modernizare a sistemului privind infor
mațiile tarifare obligatorii („ITO”) și a sistemului Supraveghere 2
menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
coloana 1a din anexa A la prezentul regulament nu se aplică și se
aplică cerințele corespunzătoare în materie de date prevăzute în
anexele 2-5 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei (1).

Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data de
modernizare a sistemului AEO menționat în anexa la Decizia de punere
în aplicare 2014/255/UE, coloana 2 din anexa A la prezentul regulament
nu se aplică și se aplică cerințele corespunzătoare în materie de date
prevăzute în anexele 6 și 7 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
Comisiei.

(4)
Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, pentru
sistemele informatice enumerate în anexa 1 la Regulamentul delegat
(UE) 2016/341, până la data de instalare sau de modernizare a
sistemelor informatice relevante menționate în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, cerințele comune în materie de date
menționate în anexa B la prezentul regulament nu se aplică.

Pentru sistemele informatice enumerate în anexa 1 la Regulamentul
delegat (UE) 2016/341, până la data de instalare sau de modernizare
a sistemelor informatice relevante menționate în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, schimbul și stocarea informațiilor
necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului vamal fac
obiectul cerințelor în materie de date prevăzute în anexa 9 la Regula
mentul delegat (UE) 2016/341.

În cazul în care cerințele în materie de date pentru schimbul și stocarea
de informații necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului
vamal nu sunt prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE)
2016/341, statele membre se asigură că cerințele respective în materie
de date sunt de natură să garanteze că dispozițiile care reglementează
declarațiile, notificările și dovada statutului vamal în cauză pot fi
aplicate.

(5)
Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul
CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
autoritățile vamale pot decide că trebuie aplicate cerințe adecvate în
materie de date, altele decât cele prevăzute în anexa A la prezentul
regulament, pentru următoarele cereri și autorizații:

(a) cereri și autorizații referitoare la simplificarea determinării sumelor
care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;
(1) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții
din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante
nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE)
2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).
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(b) cereri și autorizații referitoare la garanții globale;
(c) cereri și autorizații pentru amânarea plății;
(d) cereri și autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
temporară menționate la articolul 148 din cod;
(e) cereri și autorizații pentru servicii de transport maritim regulat;
(f) cereri și autorizații pentru statutul de emitent autorizat;
(g) cereri și autorizații pentru statutul de cântăritor autorizat de banane;
(h) cereri și autorizații pentru autoevaluare;
(i) cereri și autorizații de acordare a statutului de destinatar agreat
pentru operațiuni TIR;
(j) cereri și autorizații de acordare a statutului de expeditor agreat
pentru regimul de tranzit unional;
(k) cereri și autorizații de acordare a statutului de destinatar agreat
pentru regimul de tranzit unional;
(l) cereri și autorizații pentru utilizarea de sigilii speciale;
(m) cereri și autorizații pentru utilizarea unei declarații de tranzit cu set
redus de date;
(n) cereri și autorizații pentru utilizarea unui document electronic de
transport ca declarație vamală.
(6)
Atunci când un stat membru decide, în conformitate cu alineatul
(5), că trebuie aplicate alte cerințe în materie de date, el trebuie să se
asigure că acestea le permit statelor membre să verifice îndeplinirea
condițiilor de acordare a autorizației și că includ cel puțin următoarele
cerințe:
(a) identificarea solicitantului/titularului autorizației (elementul de date
3/2 Identificarea solicitantului/titularului autorizației sau al deciziei
sau, în absența unui număr EORI valid al solicitantului, elementul
de date 3/1 Solicitantul/Titularul autorizației sau al deciziei);
(b) tipul de cerere sau autorizație (elementul de date 1/1 Tipul codului
cererii/deciziei);
(c) dacă este cazul, utilizarea autorizației în unul sau mai multe state
membre (elementul de date 1/4 Valabilitate geografică – Uniune).
(7)
Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul
CVU, autoritățile vamale pot permite ca cerințele în materie de date
pentru cereri și autorizații prevăzute în anexa 12 la Regulamentul
delegat (UE) 2016/341 să se aplice în locul cerințelor în materie de
date prevăzute în anexa A la prezentul regulament pentru următoarele
proceduri:
(a) cereri și autorizații pentru utilizarea declarației simplificate;
(b) cereri și autorizații pentru vămuire centralizată;
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(c) cereri și autorizații pentru înscrierea datelor în evidențele declaran
tului;
(d) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de perfecționare
activă;
(e) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de perfecționare
pasivă;
(f) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de destinație finală;
(g) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de admitere
temporară;
(h) cereri și autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare în
scopul antrepozitării vamale a mărfurilor.
(8)
Fără a aduce atingere alineatului (7), până la datele de instalare a
sistemului automatizat de export (AES) în cadrul CVU sau de moder
nizare a sistemelor naționale de import, atunci când o cerere de auto
rizație se bazează pe o declarație vamală în conformitate cu articolul 163
alineatul (1) din prezentul regulament, declarația vamală trebuie să
conțină și următoarele date:
(a) Cerințe în materie de date comune tuturor regimurilor:
— natura prelucrării sau utilizarea mărfurilor;
— descrierea tehnică a mărfurilor și/sau a produselor prelucrate și
mijloacele de identificare a acestora;
— perioada estimată pentru descărcare;
— biroul de încheiere propus (nu pentru destinația finală); și
— locul de prelucrare sau de utilizare.
(b) Cerințe în materie de date specifice pentru regimul de perfecționare
activă:
— codurile condițiilor economice menționate în apendicele la anexa
12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
— rata estimată a rentabilității sau metoda prin care această rată
urmează a fi stabilită; și
— dacă calcularea cuantumului taxelor la import ar trebui să fie
efectuată în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod (se
specifică „da” sau „nu”).
▼B
Subsecțiunea 2
Înregistrarea persoanelor la autoritățile vamale

Articolul 3
▼C1
Conținutul datelor din înregistrarea EORI
▼B
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
În momentul înregistrării unei persoane, autoritățile vamale trebuie să
colecteze și să stocheze datele referitoare la respectiva persoană conform
dispozițiilor prevăzute în anexa 12-01. Aceste date constituie înregis
trarea EORI.
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▼M1
Prin derogare de la primul paragraf, până la data de modernizare a
sistemului EORI prevăzut în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, cerințele comune în materie de date prevăzute în anexa
12-01 nu se aplică.
Până la data de modernizare a sistemului EORI, statele membre
colectează și stochează următoarele date prevăzute în anexa 9 apendicele
E la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, care constituie înregistrarea
EORI:
(a) datele enumerate la punctele 1-4 din anexa 9 apendicele E la Regu
lamentul delegat (UE) 2016/341;
(b) în cazul în care sistemele naționale o impun, datele enumerate la
punctele 5-12 din anexa 9 apendicele E la Regulamentul delegat
(UE) 2016/341.
Statele membre încarcă datele colectate în conformitate cu al treilea
paragraf din prezentul articol în mod periodic în sistemul EORI.
Prin derogare de la al doilea și al treilea paragraf din prezentul articol,
colectarea elementului de date enumerat în titlul I capitolul 3 punctul 4
din anexa 12-01 de către statele membre este opțională. În cazul în care
elementul de date respectiv este colectat de statele membre, acesta este
încărcat în sistemul EORI cât mai curând posibil după modernizarea
sistemului.
▼B
Articolul 4
▼C1
Prezentarea de date în vederea înregistrării în EORI
▼B
[Articolul 6 alineatul (4) din cod]
Autoritățile vamale le pot permite persoanelor să prezinte datele
necesare pentru înregistrarea în EORI prin alte mijloace decât
tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

Articolul 5
▼C1
Operatori economici stabiliți în afara teritoriului vamal al Uniunii
▼B
[Articolul 22 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (2) din cod]
(1)
Un operator economic stabilit în afara teritoriului vamal al
Uniunii se înregistrează înainte de a:
(a) depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu
excepția următoarelor declarații:
(i) o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135144;
▼C2
(ii) o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de
admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a
descărca acest regim;
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▼B
(iii) o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de
tranzit comun (1) depusă de un operator economic stabilit într-o
țară de tranzit comun;
(iv) o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de
tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în
Andorra sau în San Marino;
(b) depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul
vamal al Uniunii;
(c) depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al
Uniunii;
(d) acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim,
pe căile navigabile interioare sau aerian;
(e) acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul
vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările
prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau
modificarea declarațiilor sumare de intrare;
▼M3
(f) solicita înregistrarea și vizarea dovezii statutului vamal de mărfuri
unionale.
▼C2
(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) litera (a)
punctul (ii), operatorii economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul
vamal al Uniunii se înregistrează la autoritățile vamale înainte de a
depune o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de
admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a descărca
regimul în cazul în care este necesară înregistrarea pentru utilizarea
sistemului comun de gestionare a garanțiilor.
▼B
(3)
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) litera (a)
punctul (iii), operatorii economici stabiliți într-o țară de tranzit comun se
înregistrează la autoritățile vamale înainte de depunerea unei declarații
vamale în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun, în
cazul în care această declarație este depusă în locul unei declarații
sumare de intrare sau este utilizată ca declarație prealabilă la ieșire.
(4)
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) litera (a)
punctul (iv), operatorii economici stabiliți în Andorra sau în San Marino
se înregistrează la autoritățile vamale înainte de a depune o declarație
vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional, în
cazul în care această declarație este depusă în locul unei declarații
sumare de intrare sau este utilizată ca declarație prealabilă la ieșire.
(5)
Prin derogare de la alineatul (1) litera (d), un operator economic
care acționează ca transportator în scopul transportului maritim, pe căile
navigabile interioare sau aerian nu se înregistrează la autoritățile vamale
în cazul în care i-a fost atribuit un număr de identificare unic acordat de
o țară terță în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o
țară terță care este recunoscut de Uniune.
(6)
În cazul în care prezentul articol impune înregistrarea, aceasta se
face la autoritățile vamale care răspund de locul în care operatorul
economic depune o declarație sau o cerere pentru obținerea unei decizii.
(1) JO L 226, 13.8.1987, p. 2.
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▼B
Articolul 6
Alte persoane decât operatorii economici
[Articolul 9 alineatul (3) din cod]
(1)
Persoanele, altele decât operatorii economici, trebuie să se înre
gistreze la autoritățile vamale în cazul în care este îndeplinită una dintre
următoarele condiții:
(a) această înregistrare este impusă de legislația unui stat membru;
(b) persoana efectuează operațiuni pentru care trebuie furnizat un număr
EORI, în conformitate cu anexa A și cu anexa B.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), înregistrarea nu este necesară în
cazul în care o persoană care nu este operator economic depune
declarații vamale doar ocazional, iar autoritățile vamale consideră
acest lucru justificat.

Articolul 7
Invalidarea unui număr EORI
[Articolul 9 alineatul (4) din cod]
(1)
Autoritățile vamale invalidează un număr EORI în oricare dintre
următoarele cazuri:
(a) la solicitarea persoanei înregistrate;
(b) în cazul în care autoritatea vamală are cunoștință de faptul că
persoana înregistrată și-a încetat activitățile care necesită înregis
trare.
(2)
Autoritatea vamală înregistrează data invalidării numărului EORI
și o notifică persoanei înregistrate în acest sens.

Secțiunea 2
Decizii privind aplicarea legislației vamale
▼M3
Subsecțiunea 0
Mijloace de schimb de informații utilizate pentru
cereri și decizii pentru care cerințele relevante în
materie de date nu sunt stabilite în anexa A

Articolul 7a
Cereri și decizii transmise prin alte mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile
de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile
pentru care cerințele relevante în materie de date nu sunt stabilite în
anexa A și în legătură cu oricare alte cereri și acte ulterioare aferente
gestionării deciziilor respective.
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▼B
Subsecțiunea 1
Dreptul de a fi ascultat

Articolul 8
Perioada pentru exercitarea dreptului de a fi ascultat
[Articolul 22 alineatul (6) din cod]
(1)
Perioada în care solicitantul își poate exprima punctul de vedere
înainte de luarea unei decizii care i-ar fi nefavorabilă este de 30 de zile.
(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în cazul în
care decizia se referă la rezultatele controlului mărfurilor pentru care nu
s-a depus nicio declarație sumară, nicio declarație de depozitare
temporară, nicio declarație de reexport sau nicio declarație vamală,
autoritățile vamale pot să îi solicite persoanei în cauză să își exprime
punctul de vedere în termen de 24 de ore.
Articolul 9
Mijloacele de comunicare a motivelor
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
În cazul în care comunicarea menționată la articolul 22 alineatul (6)
primul paragraf din cod se face ca parte a procesului de verificare sau
de control, comunicarea poate fi efectuată prin utilizarea altor mijloace
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.
În cazul în care cererea este depusă sau decizia este notificată prin
utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a
datelor, comunicarea se poate face folosind aceleași mijloace.
Articolul 10
Excepții la exercitarea dreptului de a fi ascultat
[Articolul 22 alineatul (6) al doilea paragraf din cod]
Cazurile specifice în care solicitantului nu i se oferă posibilitatea să își
exprime punctul de vedere sunt următoarele:
▼M3
(a) atunci când cererea pentru obținerea unei decizii nu este acceptată în
conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament sau cu
articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (1);
▼C2
(b) atunci când autoritățile vamale îi notifică persoanei care a depus
declarația sumară de intrare că mărfurile nu trebuie să fie
încărcate în cazul traficului maritim containerizat și în cazul
traficului aerian;
▼B
(c) atunci când decizia se referă la o notificare către persoana care
solicită o decizie a Comisiei, în conformitate cu articolul 116
alineatul (3) din cod;
(d) atunci când un număr EORI urmează să fie invalidat.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din
24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343,
29.12.2015, p. 558).
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▼B
Subsecțiunea 2
Norme generale privind decizii luate în urma depunerii
unei cereri

Articolul 11
Condițiile pentru acceptarea unei cereri
[Articolul 22 alineatul (2) din cod]
(1)
O cerere pentru obținerea unei decizii referitoare la aplicarea
legislației vamale este acceptată atunci când următoarele condiții sunt
îndeplinite:
(a) atunci când se impune în cadrul ►C2 regimului pe care îl vizează
cererea ◄, solicitantul este înregistrat în conformitate cu articolul 9
din cod;
(b) atunci când se impune în cadrul ►C2 regimului pe care îl vizează
cererea ◄, solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;
(c) cererea a fost depusă la o autoritate vamală desemnată să primească
cererile în statul membru al autorității vamale competente
menționate la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod;
(d) cererea nu se referă la o decizie care are același obiect ca o decizie
anterioară adresată aceluiași solicitant, care, în cursul perioadei de
un an anterioară cererii, a fost anulată sau revocată pe motivul că
solicitantul nu a reușit să își îndeplinească o obligație impusă în
temeiul deciziei respective.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1) litera (d), perioada menționată la
respectivul alineat este de trei ani în cazul în care decizia anterioară a
fost anulată în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din cod sau
cererea vizează acordarea statutului de operator economic autorizat și
este depusă în conformitate cu articolul 38 din cod.

Articolul 12
Autoritatea vamală competentă să ia decizia
[Articolul 22 alineatul (1) din cod]
În cazul în care nu este posibil să se stabilească autoritatea vamală
competentă în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) al treilea
paragraf din cod, autoritatea vamală competentă este cea din locul în
care sunt ținute sau accesibile evidențele contabile și documentele soli
citantului care permit autorității vamale să ia decizia (contabilitatea
principală în scopuri vamale).

Articolul 13
Prelungirea termenului pentru luarea unei decizii
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1)
În cazul în care, după acceptarea cererii, autoritatea vamală
competentă să ia decizia consideră că este necesar să ceară informații
suplimentare din partea solicitantului pentru a lua o decizie, aceasta
stabilește un termen care ►C2 nu depășește ◄ 30 de zile pentru ca
solicitantul să pună la dispoziție aceste informații. Termenul pentru
luarea unei decizii, astfel cum este stabilit la articolul 22 alineatul (3)
din cod, se prelungește cu perioada de timp respectivă. Solicitantul este
informat cu privire la prelungirea termenului pentru luarea unei decizii.
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▼B
(2)
În cazul în care se aplică articolul 8 alineatul (1), termenul pentru
luarea deciziei stabilit la articolul 22 alineatul (3) din cod se prelungește
cu o perioadă de 30 de zile. Solicitantul este informat cu privire la
această prelungire.
(3)
În cazul în care autoritatea vamală competentă să ia decizia a
prelungit perioada pentru consultarea unei alte autorități vamale,
termenul pentru luarea deciziei este prelungit cu aceeași perioadă de
timp ca și prelungirea perioadei de consultare. Solicitantul este
informat cu privire la prelungirea termenului pentru luarea unei decizii.
(4)
În cazul în care există motive serioase de a suspecta o încălcare a
legislației vamale și autoritățile vamale efectuează investigații pe baza
acestor motive, termenul pentru luarea deciziei se prelungește cu
perioada necesară în vederea încheierii investigațiilor respective.
Prelungirea respectivă nu poate depăși nouă luni. Cu excepția cazului
în care acest lucru ar compromite investigațiile, solicitantul trebuie să fie
informat cu privire la prelungire.
Articolul 14
Data aplicării
[Articolul 22 alineatele (4) și (5) din cod]
Decizia produce efecte începând de la o dată diferită de data la care este
primită de către solicitant sau la care se consideră că a fost primită, în
următoarele cazuri:
(a) în cazul în care decizia va avea consecințe favorabile pentru soli
citant, iar solicitantul a cerut o dată a aplicării diferită, caz în care
decizia intră în vigoare începând cu data cerută de solicitant în
măsura în care este ulterioară datei la care solicitantul primește
decizia sau se consideră că a primit-o;
(b) în cazul în care s-a luat o decizie anterioară cu o limitare a timpului
și unicul obiectiv al prezentei decizii este acela de a extinde vala
bilitatea acestuia, caz în care decizia produce efecte începând cu
ziua următoare expirării termenului de valabilitate al deciziei ante
rioare;
(c) în cazul în care efectul deciziei este condiționat de îndeplinirea
anumitor formalități de către solicitant, caz în care decizia
produce efecte de la data la care este primită de către solicitant
sau la care se consideră că a fost primită, notificarea din partea
autorității vamale competente declarând că formalitățile au fost fina
lizate în mod satisfăcător.
Articolul 15
Reevaluarea unei decizii
[Articolul 23 alineatul (4) litera (a) din cod]
(1)
Autoritățile vamale competente pentru luarea deciziei reevaluează
o decizie în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care există modificări aduse legislației relevante a
Uniunii care afectează decizia;
(b) în cazul în care este necesar, ca urmare a monitorizării efectuate;
(c) în cazul în care este necesar, ca urmare a informațiilor furnizate de
către titularul deciziei în conformitate cu articolul 23 alineatul (2)
din cod sau de către alte autorități.
(2)
Autoritatea vamală competentă să ia decizia comunică rezultatul
reevaluării titularului deciziei.
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▼B
Articolul 16
Suspendarea unei decizii
[Articolul 23 alineatul (4) litera (b) din cod]
(1)
Autoritatea vamală competentă să ia decizia suspendă decizia în
loc de a o anula, revoca sau modifica în conformitate cu articolul 23
alineatul (3), articolul 27 sau articolul 28 din cod, în cazul în care:
(a) autoritatea vamală respectivă consideră că pot exista suficiente
motive pentru anularea, revocarea sau modificarea deciziei, dar nu
dispune încă de toate elementele necesare pentru a decide cu privire
la anularea, revocarea sau modificarea acesteia;
(b) autoritatea vamală respectivă consideră că nu sunt îndeplinite
condițiile pentru luarea unei decizii sau că titularul deciziei nu se
conformează obligațiilor care îi revin prin respectiva decizie și este
oportun să se i acorde titularului deciziei timpul necesar pentru a
adopta măsuri prin care să asigure îndeplinirea condițiilor sau
respectarea obligațiilor;
(c) titularul deciziei solicită respectiva suspendare, deoarece se află
temporar în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute în
decizie sau de a se conforma obligațiilor care îi revin prin această
decizie.
▼C2
(2)
În cazurile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), titularul
deciziei notifică autorității vamale competente să ia decizia măsurile pe
care le va întreprinde pentru a asigura îndeplinirea condițiilor sau
respectarea obligațiilor, precum și perioada de timp de care are nevoie
pentru a lua respectivele măsuri.
▼B
Articolul 17
Perioada de suspendare a unei decizii
[Articolul 23 alineatul (4) litera (b) din cod]
(1)
În cazurile prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (a),
perioada de suspendare stabilită de către autoritatea vamală competentă
corespunde perioadei necesare pentru respectiva autoritate vamală pentru
a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anulare, revocare sau
modificare. Această perioadă nu poate depăși 30 de zile.
Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea vamală consideră că
titularul deciziei nu poate îndeplini criteriile prevăzute la articolul 39
litera (a) din cod, decizia se suspendă până când se stabilește dacă o
încălcare gravă sau încălcări repetate au fost comise de către oricare
dintre următoarele persoane:
(a) titularul deciziei;
▼C2
(b) persoana împuternicită să reprezinte compania care este titularul
deciziei în cauză sau care exercită controlul asupra gestiunii
acesteia;
▼B
(c) persoana responsabilă cu chestiunile vamale în compania care este
titularul deciziei în cauză.
(2)
În cazurile prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (b) și (c),
perioada de suspendare stabilită de autoritatea vamală competentă să ia
decizia corespunde perioadei notificate de către titularul deciziei în
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conformitate cu articolul 16 alineatul (2). Dacă este cazul, perioada de
suspendare poate fi prelungită la cererea titularului deciziei.
Perioada de suspendare poate fi prelungită cu perioada de timp de care
are nevoie autoritatea vamală competentă pentru a verifica dacă măsurile
respective asigură respectarea condițiilor sau a obligațiilor. Această
perioadă nu poate depăși 30 de zile.
(3)
În cazul în care, în urma suspendării unei decizii, autoritatea
vamală competentă să ia decizia intenționează să anuleze, să revoce
sau să modifice decizia respectivă în conformitate cu articolul 23
alineatul (3), articolul 27 sau articolul 28 din cod, perioada de
suspendare, astfel cum este stabilită în conformitate cu alineatele (1)
și (2) din prezentul articol, se prelungește, după caz, până când
decizia privind anularea, revocarea sau modificarea produce efecte.
Articolul 18
Sfârșitul perioadei de suspendare
[Articolul 23 alineatul (4) litera (b) din cod]
(1)
Suspendarea unei decizii încetează la expirarea perioadei de
suspendare, cu excepția cazului în care survine oricare dintre urmă
toarele situații înainte de expirarea perioadei respective:
(a) suspendarea este retrasă pe baza faptului că, în cazurile menționate
la articolul 16 alineatul (1) litera (a), nu există motive pentru
anularea, revocarea sau modificarea deciziei în conformitate cu
articolul 23 alineatul (3), articolul 27 sau articolul 28 din cod, caz
în care suspendarea ia sfârșit la data retragerii;
(b) suspendarea este retrasă pe baza faptului că, în cazurile menționate
la articolul 16 alineatul (1) literele (b) și (c), titularul deciziei a luat,
într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale
competente să ia decizia, măsurile necesare pentru a asigura înde
plinirea condițiilor prevăzute pentru respectiva decizie sau
respectarea obligațiilor impuse în temeiul deciziei respective, caz
în care suspendarea ia sfârșit la data retragerii;
(c) decizia suspendată este anulată, revocată sau modificată, caz în care
suspendarea ia sfârșit la data anulării, revocării sau modificării.
(2)
Autoritatea vamală competentă să ia decizia informează titularul
deciziei cu privire la încetarea suspendării.
Subsecțiunea 3
Decizii cu privire la informațiile obligatorii

Articolul 19
Cererea pentru obținerea unei decizii referitoare la informațiile
obligatorii
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf și articolul 6 alineatul (3)
litera (a) din cod]
▼C2
(1)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al
treilea paragraf din cod, o cerere pentru obținerea unei decizii referitoare
la informațiile obligatorii, precum și orice documente justificative care o
însoțesc, se prezintă fie autorităților vamale competente din statul
membru în care este stabilit solicitantul, fie autorității vamale
competente din statul membru în care urmează a se folosi informațiile
în cauză.
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▼B
(2)
Prin depunerea unei cereri pentru obținerea unei decizii refe
ritoare la informațiile obligatorii, se consideră că solicitantul este de
acord ca toate datele din decizie, inclusiv orice fotografii, imagini și
broșuri, cu excepția informațiilor confidențiale, să fie făcute publice pe
site-ul internet al Comisiei. Orice publicare a datelor respectă dreptul la
protecția datelor cu caracter personal.

(3)
În cazul în care nu există un sistem electronic de depunere a
cererilor pentru obținerea unei decizii referitoare la informațiile de
origine obligatorii (denumită în continuare „IOO”), statele membre pot
permite ca aceste cereri să fie depuse utilizând alte mijloace decât
tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

Articolul 20
Termene-limită
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1)
În cazul în care Comisia notifică autorităților vamale faptul că
procesul de luare a deciziilor ITO și IOO este suspendat în conformitate
cu articolul 34 alineatul (10) litera (a) din cod, termenul-limită pentru
luarea deciziei menționate la articolul 22 alineatul (3) primul paragraf
din cod este prelungit din nou, până la data la care Comisia notifică
autorităților vamale că este asigurată clasificarea tarifară uniformă și
corectă sau determinarea uniformă și corectă a originii.

Acest termen prelungit menționat la primul paragraf nu depășește 10
luni, însă, în circumstanțe excepționale, se poate aplica o nouă
prelungire suplimentară de cel mult 5 luni.

(2)
Perioada de timp menționată la articolul 22 alineatul (3) al doilea
paragraf din cod poate depăși 30 de zile, în cazul în care nu este posibil
ca în această perioadă să se finalizeze o analiză pe care autoritatea
vamală competentă să ia o decizie o consideră necesară pentru a lua
această decizie.

Articolul 21
Notificarea deciziilor referitoare la IOO
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Atunci când o cerere de emitere a unei decizii referitoare la IOO a fost
depusă prin utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare elec
tronică a datelor, autoritățile vamale pot notifica solicitantului decizia
referitoare la IOO utilizând alte mijloace decât tehnicile de prelucrare
electronică a datelor.

Articolul 22
Limitarea aplicării normelor privind reevaluarea și suspendarea
[Articolul 23 alineatul (4) din cod]
Articolele 15-18 privind reevaluarea și suspendarea deciziilor nu se
aplică în cazul deciziilor referitoare la informațiile obligatorii.
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▼B
Secțiunea 3
Operatorul economic autorizat
Subsecțiunea 1
Avantaje

care

rezultă din statutul
economic autorizat

de

operator

Articolul 23
Facilități în ceea ce privește declarațiile prealabile la ieșire
[Articolul 38 alineatul (2) litera (b) din cod]
(1)
În cazul în care un operator economic autorizat pentru securitate
și siguranță, astfel cum se menționează la articolul 38 alineatul (2) litera
(b) din cod (AEOS), depune în nume propriu o declarație prealabilă la
ieșire sub forma unei declarații vamale sau a unei declarații de reexport,
nu sunt necesare alte date decât cele menționate în respectivele decla
rații.

▼C2
(2)
În cazul în care un AEOS depune, pe seama altei persoane care
este, de asemenea, un AEOS, o declarație prealabilă la ieșire, sub forma
unei declarații vamale sau a unei declarații de reexport, nu sunt necesare
alte date decât cele menționate în respectivele declarații.

▼B
Articolul 24
Un tratament mai favorabil în ceea ce privește evaluarea riscurilor
și controlul
[Articolul 38 alineatul (6) din cod]
(1)
Un operator economic autorizat (AEO) este supus unui număr
mai mic de controale fizice și de verificări ale documentelor decât alți
operatori economici.

(2)
►C2 În cazul în care un AEOS a depus o declarație sumară de
intrare sau, în cazurile menționate la articolul 130 din cod, o declarație
vamală sau o declarație de depozitare temporară sau în cazul în care un
AEOS a depus o notificare și a dat acces la datele sale legate de
declarația sumară de intrare în sistemul său informatizat, astfel cum se
menționează la articolul 127 alineatul (8) din cod, biroul vamal de primă
intrare menționat la articolul 127 alineatul (3) primul paragraf din cod,
în cazul în care trimiterea a fost selecționată pentru un control fizic,
notifică respectivul AEOS în acest sens. ◄ Notificarea respectivă se
efectuează înainte de sosirea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii.

Această notificare trebuie să fie pusă și la dispoziția transportatorului,
dacă acesta este diferit de AEOS menționat la primul paragraf, cu
condiția ca transportatorul să fie un AEOS și să fie conectat la
sistemele electronice în ceea ce privește declarațiile menționate la
primul paragraf.

Notificarea respectivă nu se efectuează atunci când poate compromite
controalele care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
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▼B
(3)
►C2 În cazul în care un AEO depune o declarație de depozitare
temporară sau o declarație vamală în conformitate cu articolul 171 din
cod, biroul vamal de a cărui competență ține primirea respectivei
declarații de depozitare temporară sau a declarației vamale respective
notifică AEO dacă trimiterea a fost selecționată pentru un control
vamal. ◄ Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea
mărfurilor la vamă.
Notificarea respectivă nu se efectuează atunci când poate compromite
controalele care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
▼C2
(4)
În cazul în care trimiterile declarate de un AEO au fost selectate
pentru control fizic sau al documentelor, controalele respective se
realizează cu prioritate.
▼B
La cererea AEO, controalele pot fi efectuate într-un alt loc decât locul în
care mărfurile trebuie să fie prezentate la vamă.
(5)
Notificările menționate la alineatele (2) și (3) nu se referă la
controalele vamale în care decizia se ia pe baza declarației de depozitare
temporară sau a declarației vamale după prezentarea mărfurilor.

Articolul 25
Exceptarea de la tratamentul favorabil
[Articolul 38 alineatul (6) din cod]
Tratamentul mai favorabil menționat la articolul 24 nu se aplică în cazul
controalelor vamale legate de anumite niveluri ridicate de amenințare
sau de obligațiile de control specifice prevăzute în alte acte legislative
ale Uniunii.
▼C2
Cu toate acestea, autoritățile vamale efectuează cu prioritate procesarea,
formalitățile și controalele pentru trimiterile declarate de un AEOS.
▼B
Subsecțiunea 2
Cererea

pentru

obținerea statutului
economic autorizat

de

operator

Articolul 26
Condiții pentru acceptarea unei cereri pentru obținerea statutului
de AEO
[Articolul 22 alineatul (2) din cod]
(1)
În plus față de condițiile pentru acceptarea unei cereri prevăzute
la articolul 11 alineatul (1), pentru a solicita statutul de AEO, solici
tantul prezintă, împreună cu cererea, un chestionar de autoevaluare pe
care autoritățile vamale îl pun la dispoziție.
(2)
Un operator economic depune o singură cerere pentru obținerea
statutului de AEO care acoperă toate sediile sale permanente de pe
teritoriul vamal al Uniunii.
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▼B
Articolul 27
Autoritatea vamală competentă
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
În cazul în care autoritatea vamală competentă nu poate fi stabilită în
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod sau
cu articolul 12 din prezentul regulament, cererea se depune la autori
tățile vamale din statul membru în care solicitantul are un sediu
permanent și unde sunt ținute sau sunt accesibile informațiile cu
privire la activitățile sale de gestionare generală a serviciilor logistice
în Uniune, astfel cum se menționează în cerere.

Articolul 28
Termenul pentru luarea deciziilor
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1)
Termenul pentru luarea deciziei menționate la articolul 22
alineatul (3) primul paragraf din cod poate fi prelungit cu o perioadă
de până la 60 de zile.
(2)
În cazul în care există proceduri penale pe rol, care dau naștere la
îndoieli cu privire la îndeplinirea de către solicitant a condițiilor
menționate la articolul 39 litera (a) din cod, termenul pentru
adoptarea deciziei se prelungește cu perioada de timp necesară pentru
finalizarea acestor proceduri.

Articolul 29
Data intrării în vigoare a autorizației AEO
[Articolul 22 alineatul (4) din cod]
Prin derogare de la articolul 22 alineatul (4) din cod, autorizația de
acordare a statutului de AEO („autorizație AEO”) produce efecte
începând din a cincea zi de la luarea deciziei.

Articolul 30
Efectele juridice ale suspendării
[Articolul 23 alineatul (4) litera (b) din cod]
(1)
În cazul în care o autorizație AEO este suspendată din cauza
neconformității cu oricare dintre criteriile menționate la articolul 39
din cod, orice decizie luată în ceea ce privește AEO care se bazează
pe autorizația AEO în general sau pe oricare dintre criteriile specifice
care au dus la suspendarea autorizației AEO, autoritatea vamală care a
luat decizia respectivă o suspendă.
(2)
Suspendarea unei decizii referitoare la aplicarea legislației vamale
luată în ceea ce privește un AEO nu duce la suspendarea automată a
autorizației AEO.
(3)
În cazul în care o decizie referitoare la o persoană care este atât
un AEOS, cât și un operator economic autorizat pentru simplificări
vamale, astfel cum se menționează la articolul 38 alineatul (2) litera
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▼B
(a) din cod (AEOC), este suspendată în conformitate cu articolul 16
alineatul (1) din cauza neîndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 39
litera (d) din cod, autorizația sa AEOC se suspendă, însă autorizația sa
AEOS rămâne valabilă.
În cazul în care o decizie referitoare la o persoană care este atât un
AEOS, cât și AEOC este suspendată în conformitate cu articolul 16
alineatul (1) din cauza neîndeplinirii condițiilor stabilite la articolul 39
litera (e) din cod, autorizația sa AEOS se suspendă, însă autorizația sa
AEOC rămâne valabilă.

TITLUL II
FACTORII PE BAZA CĂRORA SE APLICĂ TAXELE LA IMPORT SAU
LA EXPORT ȘI ALTE MĂSURI CU PRIVIRE LA SCHIMBUL DE
MĂRFURI
CAPITOLUL 1

Originea mărfurilor
Secțiunea 1
Originea nepreferențială
Articolul 31
Mărfurile obținute în întregime într-o singură țară sau într-un
singur teritoriu
[Articolul 60 alineatul (1) din cod]
Următoarele mărfuri sunt considerate ca fiind obținute în întregime întro singură țară sau într-un singur teritoriu:
(a) produsele minerale extrase în respectiva țară sau în respectivul teri
toriu;
(b) produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în respectiva țară
sau în respectivul teritoriu;
(c) animalele vii născute și crescute în respectiva țară sau în respectivul
teritoriu;
(d) produsele obținute de la animale vii crescute în respectiva țară sau
în respectivul teritoriu;
(e) produsele rezultate din activități de vânătoare sau de pescuit
efectuate în respectiva țară sau în respectivul teritoriu;
(f) produsele de pescuit maritim și alte produse capturate în mările din
afara oricăror ape teritoriale de navele care sunt înmatriculate în
respectiva țară sau în respectivul teritoriu și care arborează pavi
lionul țării respective sau al teritoriului respectiv;
(g) mărfurile obținute sau produse la bordul navelor-fabrică din
produsele menționate la litera (f) și care sunt originare din acea
țară sau teritoriu, cu condiția ca astfel de nave-fabrică să fie înre
gistrate în respectiva țară sau în respectivul teritoriu și să arboreze
pavilionul acesteia/acestuia;
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▼B
(h) produsele obținute de pe fundul mării sau din subsolul mării în afara
apelor teritoriale, cu condiția ca respectiva țară sau respectivul
teritoriu să aibă drepturi exclusive de a exploata solul sau
subsolul respectiv;
(i) produsele din deșeuri și produse reziduale obținute din operațiuni de
fabricare și din articole uzate, dacă acestea au fost colectate în
respectiva țară sau în respectivul teritoriu și sunt potrivite doar
pentru recuperarea materiei prime;
(j) produsele fabricate în respectiva țară sau în respectivul teritoriu
exclusiv din produsele enunțate la literele (a)-(i).

Articolul 32
Mărfurile a căror producție implică mai multe țări sau teritorii
[Articolul 60 alineatul (2) din cod]
Mărfurile enumerate în anexa 22-01 se consideră că au fost supuse
ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, care a dus la fabricarea
unui produs nou sau care reprezintă un stadiu important de fabricație
într-o țară sau teritoriu în care normele cuprinse în anexa menționată
sunt îndeplinite sau care este identificat(ă) în normele menționate.

Articolul 33
Operațiuni de transformare și prelucrare care nu sunt justificate
din punct de vedere economic
[Articolul 60 alineatul (2) din cod]
Orice operațiune de transformare sau de prelucrare realizată într-o altă
țară sau într-un alt teritoriu se consideră a nu fi justificată din punct de
vedere economic atunci când se stabilește, pe baza informațiilor dispo
nibile, că scopul respectivei operațiuni a fost evitarea aplicării măsurilor
menționate la articolul 59 din cod.
În cazul mărfurilor care fac obiectul anexei 22-01, se aplică dispozițiile
relevante respectivelor mărfuri de la capitolul privind regulile reziduale.
▼C2
În cazul mărfurilor care nu fac obiectul anexei 22-01, atunci când ultima
prelucrare sau transformare se consideră a nu fi justificată din punct de
vedere economic, se consideră că mărfurile au fost supuse ultimei trans
formări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, care a dus la
fabricarea unui produs nou sau care a reprezentat un stadiu important de
fabricație în țara sau în teritoriul din care este originară partea cea mai
mare din materiale, stabilită în funcție de valoarea materialelor.
▼B
Articolul 34
Operațiuni minime
[Articolul 60 alineatul (2) din cod]
Următoarele acțiuni nu sunt considerate ca reprezentând o transformare
sau prelucrare substanțială, justificată economic, care conferă caracterul
originar:
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▼B
(a) operațiuni
pe durata
eliminare
operațiuni

destinate să asigure păstrarea în stare bună a produselor
transportului și depozitării (ventilație, întindere, uscare,
a părților deteriorate și alte operațiuni similare) sau
de facilitare a expedierii sau a transportului;

(b) operațiuni simple constând în înlăturarea prafului, cernere sau stre
curare, triere, clasificare, aranjare pe sortimente, spălare, debitare;
▼C2
(c) schimbări de ambalaje și separări sau unificări de trimiteri de
mărfuri, simpla punere în sticle, cutii de metal, flacoane, saci,
etuiuri, cutii, fixarea pe cartoane, precum și toate celelalte operațiuni
simple de ambalare;
▼B
(d) gruparea mărfurilor în seturi sau în ansambluri sau gruparea pentru
vânzare;
(e) aplicarea de mărci, etichete și alte semne distinctive similare pe
produse sau pe ambalajele acestora;
(f) simpla asamblare a părților produselor pentru a constitui un produs
complet;
(g) demontarea sau schimbarea utilizării;
(h) cumularea a două sau mai multe dintre operațiunile indicate la
literele (a)-(g).

Articolul 35
Accesorii, piese de schimb sau unelte
(Articolul 60 din cod)
(1)
Accesoriile, piesele de schimb sau uneltele care sunt livrate
împreună cu oricare dintre mărfurile enumerate în secțiunile XVI,
XVII și XVIII ale Nomenclaturii combinate și care fac parte din echi
pamentul standard al acestora se consideră ca având aceeași origine ca
mărfurile respective.
(2)
Piesele de schimb esențiale destinate utilizării cu oricare dintre
mărfurile enumerate în secțiunile XVI, XVII și XVIII ale Nomenclaturii
combinate, puse în prealabil în liberă circulație în Uniune sunt
considerate ca având aceeași origine ca și mărfurile respective în
cazul în care încorporarea pieselor de schimb esențiale în faza de
producție a acestora nu le-ar fi modificat originea.
(3)
În sensul prezentului articol, prin piese de schimb esențiale se
înțelege piese care sunt:
(a) componente în absența cărora nu se poate asigura funcționarea
corectă a unui echipament, a unei mașini, a unui aparat sau a
unui vehicul, care au fost puse în liberă circulație sau exportate
anterior și
(b) caracteristice acestor mărfuri și
(c) destinate pentru întreținerea curentă și înlocuirea unor piese de
același tip care s-au deteriorat sau au devenit inutilizabile.
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▼B
Articolul 36
Elemente neutre și ambalare
(Articolul 60 din cod)
(1)
Pentru a stabili dacă mărfurile sunt originare dintr-o țară sau
dintr-un teritoriu, nu se ia în considerare originea următoarelor elemente:
(a) energie și combustibili;
(b) instalații și echipamente;
(c) mașini și unelte;
(d) materiale care nu intră și care nu sunt destinate să intre în
compoziția finală a mărfurilor.
(2)
Atunci când, potrivit regulii generale 5 de interpretare a Nomen
claturii combinate prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE)
nr. 2658/87 al Consiliului (1), materialele de ambalare și containerele
sunt considerate ca făcând parte din produs în scopul clasificării, acestea
nu sunt luate în considerare în scopul determinării originii, cu excepția
cazului în care regula din anexa 22-01 pentru mărfurile în cauză se
bazează pe un procentaj din valoarea adăugată.

Secțiunea 2
Originea preferențială
Articolul 37
Definiții
În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:
(1) „țară beneficiară” înseamnă o țară beneficiară a sistemului gene
ralizat de preferințe (SGP) enumerată în anexa II la Regulamentul
(UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2);
(2) „fabricare” înseamnă orice tip de prelucrare sau transformare,
inclusiv asamblarea;
(3) „material” înseamnă orice ingredient, materie primă, componentă
sau piesă etc., folosită la fabricarea produsului;
(4) „produs” înseamnă produsul care este fabricat, chiar dacă este
destinat folosirii ulterioare într-o altă operațiune de fabricare;
(5) „mărfuri” înseamnă atât materiale, cât și produse;
(1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256,
7.9.1987, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe
tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului
(JO L 303, 31.10.2012, p. 1).
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▼B
(6) „cumul bilateral” înseamnă un sistem ce permite ca produsele care
sunt originare din Uniune să fie considerate materiale originare
dintr-o țară beneficiară atunci când fac obiectul unei noi trans
formări sau sunt încorporate într-un alt produs în respectiva țară
beneficiară;
(7) „cumul cu Norvegia, Elveția sau Turcia” înseamnă un sistem care
permite ca produsele originare din Norvegia, Elveția sau Turcia să
fie considerate materiale originare dintr-o țară beneficiară atunci
când fac obiectul unei noi transformări sau sunt încorporate într-un
alt produs în respectiva țară beneficiară înainte de a fi importate în
Uniune;
(8) „cumul regional” înseamnă un sistem ce permite ca produsele care,
în sensul prezentei secțiuni, sunt originare dintr-o țară care face
parte dintr-un grup regional să fie considerate materiale originare
din altă țară din același grup regional (sau dintr-o țară din alt grup
regional în cazul în care este autorizat cumulul între grupuri)
atunci când fac obiectul unei noi transformări sau sunt încorporate
într-un alt produs fabricat în respectiva țară;
(9) „cumul extins” înseamnă un sistem, autorizat de Comisie la cererea
unei țări beneficiare, care permite ca anumite materiale, originare
dintr-o țară cu care Uniunea are un acord de liber schimb în
conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru
Tarife și Comerț (GATT) în vigoare, să fie considerate originare
din țara beneficiară respectivă atunci când fac obiectul unei noi
transformări sau sunt încorporate într-un alt produs fabricat în
respectiva țară;
(10) „materiale fungibile” înseamnă materialele de aceeași natură și
calitate comercială, având aceleași caracteristici tehnice și fizice
și neputând fi distinse unele de altele odată încorporate în
produsul final;
(11) „grup regional” înseamnă un grup de țări între care se aplică
cumulul regional;
(12) „valoare în vamă” înseamnă valoarea determinată în conformitate
cu Acordul din 1994 privind aplicarea articolului VII din Acordul
General pentru Tarife și Comerț (Acordul OMC privind valoarea
în vamă);
(13) „valoarea materialelor” înseamnă valoarea în vamă în momentul
importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care nu
se cunoaște această valoare și nu poate fi stabilită, primul preț care
poate fi verificat și care a fost plătit pentru aceste materiale în țara
de producție; în cazul în care trebuie stabilită valoarea materialelor
originare utilizate, dispozițiile prezentei litere ar trebui să se aplice
mutatis mutandis;
(14) ►C2 „preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit franco fabrică
pentru un produs fabricantului în întreprinderea căruia s-a
efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul
să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte
costuri de producție aferente, minus toate taxele interne care sunt
sau pot fi rambursate atunci când produsul obținut este exportat.
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▼B
În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile de
fabricare a produsului efectiv suportate în țara de producție, prețul
franco fabrică reprezintă suma tuturor acestor costuri, minus toate
taxele interne care sunt sau pot fi rambursate atunci când produsul
obținut este exportat; ◄
Dacă ultima prelucrare sau transformare a fost subcontractată unui
fabricant, termenul „fabricant” menționat la primul paragraf poate
desemna întreprinderea care a angajat subcontractantul.
(15) „conținut maxim de materiale neoriginare” înseamnă conținutul
maxim de materiale neoriginare permis astfel încât o fabricare să
poată fi considerată prelucrare sau transformare suficientă pentru a
conferi caracterul de produs originar. Acesta poate fi exprimat ca
procentaj din prețul franco fabrică al produsului sau ca procentaj
din greutatea netă a materialelor utilizate care se încadrează într-un
anumit grup de capitole sau într-un anumit capitol, într-o anumită
poziție sau într-o anumită subpoziție;
(16) „greutate netă” înseamnă greutatea mărfurilor în sine, fără
materiale sau recipiente de ambalat de orice natură;
(17) „capitole”, „poziții” și „subpoziții” înseamnă capitolele, pozițiile și
subpozițiile (coduri de patru sau de șase cifre) utilizate în nomen
clatura care constituie Sistemul armonizat, cu modificările
efectuate în conformitate cu recomandarea din 26 iunie 2004 a
Consiliului de cooperare vamală;
(18) termenul „clasificat” se referă la clasificarea unui produs sau a
unui material la o anumită poziție sau subpoziție din Sistemul
armonizat;
(19) „trimitere” înseamnă produsele care sunt:
(a) fie expediate simultan de la un exportator la un destinatar, fie
(b) sunt transportate de la expeditor la destinatar pe baza unui
document de transport unic sau, în lipsa unui astfel de
document, pe baza unei facturi unice;
(20) „exportator” înseamnă persoana care exportă mărfurile către
Uniune sau către o țară beneficiară și care este în măsură să
facă dovada originii respectivelor mărfuri, indiferent dacă este
sau nu fabricantul mărfurilor sau dacă întreprinde el însuși forma
litățile de export;
(21) „exportator înregistrat” înseamnă:
(a) un exportator care este stabilit într-o țară beneficiară și este
înregistrat pe lângă autoritățile competente din țara beneficiară
respectivă în scopul exportului de produse în cadrul sistemului,
fie în Uniune, fie către altă țară beneficiară cu care cumulul
regional este posibil; sau
▼M3
(b) un exportator care este stabilit într-un stat membru și este
înregistrat pe lângă autoritățile vamale din statul membru
respectiv în scopul exportului de produse originare din
Uniune către o țară sau un teritoriu cu care Uniunea are un
acord comercial preferențial; sau
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▼M3
(c) un reexpeditor de mărfuri care este stabilit într-un stat membru
și este înregistrat pe lângă autoritățile vamale din statul
membru respectiv în scopul întocmirii de atestate de origine
înlocuitoare în vederea reexpedierii de produse originare în altă
parte din interiorul teritoriului vamal al Uniunii sau, după caz,
în Norvegia sau în Elveția (denumit în continuare „reexpeditor
înregistrat”).
▼B
(22) „atestat de origine” înseamnă un atestat întocmit de către expor
tatorul sau re-expeditorul mărfurilor care indică faptul că produsele
care fac obiectul atestatului respectă regulile de origine ale siste
mului.

Subsecțiunea 1
Eliberarea sau întocmirea dovezii de origine

Articolul 38
▼C2
Mijloace de a depune o cerere pentru certificate de informații INF 4
și de eliberare a acestora
▼B
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
Cererea pentru certificatul de informații INF 4 se poate efectua
prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor și
respectă cerințele în materie de date menționate în anexa 22-02.
(2)
Certificatul de informații INF 4 respectă cerințele în materie de
date menționate în anexa 22-02.

Articolul 39
▼C2
Mijloace de a depune o cerere pentru autorizații de exportator
autorizat și de eliberare a acestora
▼B
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Cererea pentru acordarea statutului de exportator autorizat în scopul
întocmirii dovezilor de origine preferențială se poate depune, iar auto
rizația de „exportator autorizat” se poate elibera prin alte mijloace decât
tehnicile de prelucrare electronică a datelor.
▼M3
Articolul 40
Mijloace de depunere a unei cereri pentru a deveni exportator
înregistrat și de a face schimb de informații cu exportatori
înregistrați
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi
utilizate pentru toate comunicările și schimburile de informații legate de
cererile și deciziile privind statutul de exportator înregistrat și de oricare
alte cereri și acte ulterioare aferente gestionării deciziilor respective.
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▼B
Subsecțiunea 2
Definirea conceptului de produse originare aplicabil în
contextul SGP al Uniunii

Articolul 41
Principii generale
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Următoarele produse sunt considerate ca fiind originare dintr-o țară
beneficiară:
(a) produse obținute în întregime în țara respectivă, în conformitate cu
articolul 44;
(b) produsele obținute în țara respectivă care conțin materiale ce nu au
fost obținute în întregime în acea țară, cu condiția ca aceste
materiale să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări suficiente
în sensul articolului 45.

Articolul 42
Principiul teritorialității
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
▼C2
(1)
Condițiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea caracterului
de produs originar stabilite la prezenta subsecțiune trebuie să fie înde
plinite în țara beneficiară în cauză.
▼B
(2)
Termenul „țară beneficiară” acoperă, dar nu poate depăși, limitele
mării teritoriale a respectivei țări în sensul Convenției Națiunilor Unite
asupra dreptului mării (Convenția de la Montego Bay, 10 decembrie
1982).
(3)
Dacă produsele originare exportate din țara beneficiară către altă
țară sunt reintroduse, ele se consideră ca fiind neoriginare, cu excepția
cazului în care se poate demonstra autorităților competente că sunt
îndeplinite următoarele condiții:
(a) produsele reintroduse sunt aceleași cu cele exportate; și
(b) nu au fost supuse niciunei alte operațiuni în afara celor necesare
păstrării lor în stare bună cât timp s-au aflat în acea țară sau pe
durata exportului.

Articolul 43
▼C2
Nonmanipularea
▼B
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
▼C2
(1)
Produsele declarate în vederea punerii în liberă circulație în
Uniune sunt aceleași cu cele exportate din țara beneficiară din care se
consideră că sunt originare. Ele nu au fost supuse niciunei modificări,
transformări sau oricărei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării
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▼C2
lor în stare bună sau a adăugării sau aplicării de mărci, etichete, sigilii
sau orice alte documente pentru a asigura respectarea cerințelor interne
specifice, aplicabile în Uniune, înainte de a fi declarate în vederea
punerii în liberă circulație.
▼B
(2)
Produsele importate într-o țară beneficiară în scopul cumulului în
temeiul articolelor 53, 54, 55 sau 56 sunt aceleași cu cele exportate din
țara din care se consideră că sunt originare. Ele nu au fost supuse
niciunei modificări, transformări sau oricărei alte operațiuni în afara
celor necesare păstrării lor în stare bună înainte de a fi declarate în
vederea regimului vamal relevant în țara de import.
(3)
Depozitarea produselor este permisă cu condiția ca acestea să
rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările de tranzit.
▼C2
(4)
Este permisă divizarea trimiterilor dacă este efectuată de către
exportator sau sub răspunderea acestuia, cu condiția ca mărfurile în
cauză să rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările de tranzit.
▼B
(5)
Se consideră că dispozițiile de la alineatele (1)-(4) sunt respectate,
cu excepția cazurilor în care autoritățile vamale au motive să creadă
contrariul; în astfel de cazuri, autoritățile vamale pot solicita decla
rantului să facă dovada respectării acelor dispoziții, sub orice formă,
inclusiv prin documente de transport contractuale precum conosamentele
sau prin dovezi faptice sau concrete bazate pe marcarea sau numerotarea
ambalajelor, ori prin orice alte dovezi legate de mărfurile în sine.

Articolul 44
Produse obținute în întregime
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Următoarele sunt considerate ca fiind obținute în întregime într-o
țară beneficiară:
(a) produsele minerale extrase din solul său sau de pe fundul mărilor
sau al oceanelor sale;
(b) plantele și produsele din regnul vegetal crescute sau recoltate în
țara respectivă;
(c) animalele vii născute și crescute în respectiva țară;
(d) produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul țării
respective;
(e) produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute în
țara respectivă;
(f) produsele obținute din activități de vânătoare sau pescuit practicate
pe teritoriul țării respective;
(g) produsele de acvacultură, dacă peștii, crustaceele și moluștele sunt
născute și crescute în țara respectivă;
(h) produsele de pescuit maritim și alte produse obținute de navele țării
respective din mările aflate în afara oricăror ape teritoriale;
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▼B
(i) produsele obținute pe navele-fabrică ale țării respective exclusiv din
produsele menționate la litera (h);
(j) articole uzate colectate în țara respectivă și care pot fi utilizate
numai pentru recuperarea materiilor prime;
(k) deșeurile și resturile rezultate din operațiuni de fabricare efectuate
pe teritoriul țării respective;
(l) produsele extrase din solul sau subsolul marin din afara oricăror
ape teritoriale, cu condiția ca țara respectivă să aibă drepturi
exclusive de exploatare;
(m) produsele fabricate în țara respectivă exclusiv din produsele
enunțate la literele (a)-(l).
(2)
Termenii „navele țării respective” și „navele-fabrică ale țării
respective” utilizați la alineatul (1) literele (h) și (i) se aplică numai
navelor și navelor-fabrică care respectă următoarele cerințe:
(a) sunt înmatriculate în țara beneficiară sau într-un stat membru,
(b) navighează sub pavilionul țării beneficiare sau al unui stat membru,
(c) îndeplinesc una din următoarele condiții:
▼C2
(i) sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai
țării beneficiare sau ai statelor membre sau
▼B
(ii) sunt în proprietatea unor societăți:
— care au sediul social și sediul principal de activitate în țara
beneficiară sau în statele membre; și
▼C2
— care sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de țara
beneficiară sau de statele membre ori de instituții publice
sau de resortisanți ai țării beneficiare sau ai statelor membre.
▼B
(3)
Fiecare dintre condițiile prevăzute la alineatul (2) poate fi înde
plinită în statele membre sau în diferite țări beneficiare atât timp cât
toate țările beneficiare implicate beneficiază de cumulul regional în
conformitate cu articolul 55 alineatele (1) și (5). În acest caz,
produsele respective se consideră a fi originare din țara beneficiară
sub al cărei pavilion navighează nava sau nava-fabrică în conformitate
cu alineatul (2) litera (b).
Primul paragraf se aplică numai dacă au fost îndeplinite condițiile
prevăzute la articolul 55 alineatul (2) literele (a), (c) și (d).

Articolul 45
Produse prelucrate sau transformate suficient
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Fără a aduce atingere articolelor 47 și 48, produsele care nu sunt
obținute în întregime în țara beneficiară în sensul articolului 44 sunt
considerate ca fiind originare din țara respectivă dacă sunt îndeplinite
condițiile stabilite în anexa 22-03 pentru mărfurile în cauză.
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▼B
(2)
Dacă un produs care a obținut caracterul de produs originar dintro țară în conformitate cu alineatul (1) este supus, în respectiva țară, unor
alte transformări și este utilizat ca material la fabricarea unui alt produs,
nu se iau în considerare materialele neoriginare care ar fi putut fi
utilizate la fabricarea lui.

Articolul 46
Medii
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerințele de la articolul 45
alineatul (1), fiecare produs se evaluează separat.
Cu toate acestea, în cazul în care regula aplicabilă se bazează pe
respectarea unui conținut maxim de materiale neoriginare, pentru a se
ține seama de fluctuațiile costurilor și ale cursurilor de schimb valutar,
valoarea materialelor neoriginare se poate calcula pe baza unei valori
medii, în conformitate cu alineatul (2).
(2)
În cazul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, prețul franco
fabrică mediu al produsului și valoarea medie a materialelor neoriginare
utilizate se calculează pe baza sumei prețurilor franco fabrică facturate
pentru toate vânzările de produse efectuate în cursul exercițiului
financiar precedent, respectiv pe baza sumei valorilor tuturor mate
rialelor neoriginare utilizate la fabricarea produselor în cursul
exercițiului financiar precedent, astfel cum este definit în țara exporta
toare, sau, dacă nu sunt disponibile cifrele pentru întregul exercițiu
financiar, în cursul unei perioade mai scurte de timp, care trebuie să
fie de cel puțin trei luni.
(3)
Exportatorii care au optat pentru calculul pe baza unei valori
medii aplică în mod sistematic o astfel de metodă în cursul exercițiului
ulterior exercițiului financiar de referință sau, dacă este cazul, în cursul
exercițiului ulterior perioadei mai scurte utilizate ca referință. Expor
tatorii pot înceta să aplice această metodă în cazul în care constată, în
cursul unui anumit exercițiu financiar sau al unei anumite perioade
reprezentative care nu poate fi mai mică de trei luni, dispariția fluc
tuațiilor costurilor sau ale ratelor de schimb valutar care justificau
utilizarea metodei respective.
(4)
Pentru a verifica respectarea conținutului maxim de materiale
neoriginare, se utilizează mediile menționate la alineatul (2) în loc de
prețul franco fabrică și, respectiv, valoarea materialelor neoriginare.

Articolul 47
Prelucrări sau transformări insuficiente
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Fără a aduce atingere alineatului (3), următoarele operațiuni sunt
considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi
caracterul de produs originar, indiferent dacă dispozițiile de la
articolul 45 sunt sau nu îndeplinite:
(a) operațiunile de conservare menite să asigure menținerea produselor
în stare bună pe durata transportului și a depozitării;
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▼B
(b) desfacerea și asamblarea coletelor;
(c) spălarea, curățarea; înlăturarea prafului, eliminarea oxidului, a
uleiului, a vopselei sau a altor materiale de acoperire;
(d) călcarea sau presarea textilelor și a articolelor textile;
(e) operațiunile simple de vopsire și șlefuire;
(f) decorticarea și albirea parțială sau totală a orezului; lustruirea și
glasarea cerealelor și a orezului;
(g) operațiunile de colorare sau de aromatizare a zahărului sau de
formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a
zahărului cristalizat;
(h) curățarea de coajă, cotor, înlăturarea sâmburilor fructelor, nucilor și
legumelor;
(i) ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
(j) cernerea, strecurarea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii,
pe sortimente (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);
(k) simpla punere în sticle, cutii de metal, flacoane, saci, etuiuri, cutii,
fixarea pe cartoane sau planșete, precum și toate celelalte operațiuni
simple de ambalare;
(l) aplicarea sau imprimarea direct pe produse sau pe ambalajele lor a
mărcilor, etichetelor, logourilor sau a altor semne distinctive
similare;
(m) simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite; ames
tecarea zahărului cu orice material;
(n) simpla adăugare de apă, diluarea, deshidratarea sau denaturarea
produselor;
(o) simpla grupare a părților de produs în vederea constituirii unui
produs complet sau demontarea produselor în părți;
(p) sacrificarea animalelor;
(q) o combinație de două sau mai multe operațiuni enumerate la literele
(a)-(p).
(2)
În sensul alineatului (1), operațiunile sunt considerate simple dacă
nu necesită nici calificări speciale, nici mașini, aparate sau instrumente
produse sau instalate special pentru realizarea operațiunilor respective.
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▼B
(3)
Pentru a stabili dacă prelucrarea sau transformarea suferită de un
anumit produs într-o țară beneficiară trebuie considerată insuficientă în
sensul alineatului (1), se iau în considerare toate operațiunile la care este
supus respectivul produs în țara beneficiară.

Articolul 48
Toleranță generală
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Prin derogare de la articolul 45 și sub rezerva alineatelor (2) și
(3) din prezentul articol, materialele neoriginare care, conform
condițiilor stabilite în lista din anexa 22-03, nu trebuie utilizate la
fabricarea unui anumit produs pot fi totuși utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală sau greutatea lor netă evaluată pentru produsul
respectiv să nu depășească:
▼C2
(a) 15 % din greutatea produsului, pentru produsele clasificate la capi
tolele 2 și 4 – 24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele
pescărești transformate de la capitolul 16;
▼B
(b) 15 % din prețul franco fabrică al produsului pentru celelalte
produse, cu excepția produselor clasificate la capitolele 50-63 din
Sistemul armonizat, pentru care se aplică toleranțele menționate la
notele 6 și 7 din partea I a anexei 22-03.
▼C2
(2)
Aplicarea alineatului (1) nu permite depășirea procentajelor cores
punzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în
regulile stabilite în lista din anexa 22-03.
▼B
(3)
Alineatele (1) și (2) nu se aplică produselor obținute în întregime
într-o țară beneficiară în sensul articolului 44. Cu toate acestea, fără a
aduce atingere articolului 47 și articolului 49 alineatul (2), toleranța
prevăzută la respectivele alineate se aplică totuși sumei tuturor mate
rialelor utilizate la fabricarea unui produs și în privința cărora regula
stabilită în lista din anexa 22-03 pentru produsul în cauză impune
obținerea în întregime.

Articolul 49
Unitatea de luat în considerare
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Unitatea de luat în considerare în scopul aplicării dispozițiilor
prezentei subsecțiuni o reprezintă produsul care este considerat
unitatea de bază la stabilirea clasificării conform Sistemului armonizat.
▼C2
(2)
Atunci când o trimitere constă într-un număr de produse identice
clasificate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs
trebuie luat în considerare separat atunci când se aplică dispozițiile
prezentei subsecțiuni.
▼B
(3)
Atunci când, conform regulii generale de interpretare 5 din
Sistemul armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe
care îl conține, ambalajul este considerat parte integrantă a produsului în
scopul determinării originii.
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▼B
Articolul 50
Accesorii, piese de schimb și unelte
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Accesoriile, piesele de schimb și uneltele care se livrează împreună cu
un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul care fac parte din
echipamentul normal și sunt incluse în prețul franco fabrică al acestuia
sunt considerate a fi parte integrantă din echipamentul, mașina, aparatul
sau vehiculul respectiv.

Articolul 51
Seturi
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Seturile, așa cum sunt definite în regula generală de interpretare 3 litera
(b) din Sistemul armonizat, sunt considerate ca fiind originare atunci
când toate articolele componente sunt produse originare.
Cu toate acestea, în cazul în care un set este compus din produse
originare și neoriginare, setul în ansamblul său se consideră ca fiind
originar, cu condiția ca valoarea produselor neoriginare să nu
depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 52
Elemente neutre
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Pentru a determina caracterul originar al unui produs, nu se ia în
considerare originea următoarelor elemente care pot fi utilizate la
fabricarea acestuia:
(a) energie și combustibili;
(b) instalații și echipamente;
(c) mașini și unelte;
(d) orice alte mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în
compoziția finală a produsului.

Subsecțiunea 3
Reguli privind cumulul și gestionarea stocurilor de
materiale aplicabile în contextul SGP al Uniunii

Articolul 53
Cumul bilateral
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Cumulul bilateral permite ca produsele originare din Uniune să fie
considerate materiale originare dintr-o țară beneficiară atunci când
sunt încorporate într-un produs fabricat în țara respectivă, cu condiția
ca prelucrarea sau transformarea realizată în țara respectivă să fie mai
amplă decât operațiunile descrise la articolul 47 alineatul (1).

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 37
▼M3
Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolul 108 din Regula
mentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 se aplică mutatis mutandis
exporturilor din Uniune către o țară terță beneficiară în scopul cumulului
bilateral.
▼B
Articolul 54
Cumulul cu Norvegia, Elveția sau Turcia
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Cumulul cu Norvegia, Elveția sau Turcia permite ca produsele
originare din aceste țări să fie considerate ca fiind materiale originare
dintr-o țară beneficiară, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea
realizată în țara respectivă să fie mai amplă decât operațiunile descrise
la articolul 47 alineatul (1).
(2)
Cumulul cu Norvegia, Elveția sau Turcia nu se aplică produselor
clasificate la capitolele 1-24 din Sistemul armonizat.

Articolul 55
Cumulul regional
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Cumulul regional se aplică următoarelor patru grupuri regionale
distincte:
(a) grupul I: Brunei, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaysia,
Myanmar/Birmania, Thailanda, Vietnam;
(b) grupul II: Bolivia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela;
(c) grupul III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri
Lanka;
(d) grupul IV: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
(2)
Cumulul regional între țările din același grup se aplică numai
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) țările care participă la cumul sunt, în momentul exportării
produsului către Uniune: țări beneficiare care nu fac obiectul unei
retrageri temporare a regimului preferențial în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 978/2012;
(b) pentru cumulul regional între țările dintr-un grup regional se aplică
regulile de origine stabilite în subsecțiunea 2;
(c) țările din grupul regional s-au angajat:
(i) să respecte sau să asigure respectarea dispozițiilor acestei
subsecțiuni; și
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(ii) să asigure cooperarea administrativă necesară pentru a garanta
aplicarea corectă a prezentei subsecțiuni atât în relațiile cu
Uniunea, cât și în relațiile dintre ele;
(d) angajamentele menționate la litera (c) au fost notificate Comisiei de
către secretariatul grupului regional în cauză sau de către alt
organism mixt competent reprezentând toți membrii grupului
respectiv.
În sensul literei (b), în cazul în care operațiunea care conferă caracterul
de produs originar prevăzută în anexa 22-03 partea II nu este aceeași
pentru toate țările care participă la cumul, originea produselor exportate
dintr-o țară în altă țară din același grup regional în scopul aplicării
cumulului regional se stabilește pe baza regulii care s-ar aplica dacă
produsele ar fi exportate către Uniune.
Dacă țările dintr-un grup regional au îndeplinit deja, înainte de
1 ianuarie 2011, condițiile prevăzute la primul paragraf literele (c) și
(d), nu mai este necesar să semneze un nou angajament.
(3)
Materialele enumerate în anexa 22-04 sunt excluse de la cumulul
regional prevăzut la alineatul (2) dacă:
(a) preferința tarifară aplicabilă în Uniune nu este aceeași pentru toate
țările care participă la cumul; și
(b) materialele în cauză ar beneficia, prin cumul, de un tratament tarifar
mai favorabil decât cel care li s-ar acorda dacă ar fi exportate direct
către Uniune.
▼M3
(4)
Cumulul regional între țările beneficiare din același grup regional
se aplică numai cu condiția ca prelucrarea sau transformarea realizată în
țara beneficiară în care materialele fac obiectul unei noi transformări sau
încorporări să fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47
alineatul (1) și, în cazul produselor textile, mai amplă decât operațiunile
prevăzute în anexa 22-05.
În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită,
țara care urmează să fie declarată drept țară de origine pe atestatul de
origine eliberat sau întocmit în scopul exportului de produse către
Uniune este țara din grupul regional din care este originară cea mai
mare cotă din valoarea materialelor utilizate la fabricarea produsului
final.
▼B
(5)
La cererea autorităților dintr-o țară beneficiară din grupul I sau
grupul III, Comisia poate autoriza cumulul regional între țări din
grupurile respective dacă este convinsă că este îndeplinită fiecare
dintre următoarele condiții:
(a) condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b) sunt îndeplinite;
și
▼C2
(b) țările care vor participa la cumulul regional și-au luat și au notificat
împreună Comisiei angajamentul:
▼B
(i) să respecte sau să asigure respectarea dispozițiilor prezentei
subsecțiuni, a subsecțiunii 2 și a tuturor celorlalte dispoziții
privind punerea în aplicare a regulilor de origine; și
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(ii) să asigure cooperarea administrativă necesară pentru a garanta
aplicarea corectă a prezentei subsecțiuni și a subsecțiunii 2 atât
în relațiile cu Uniunea, cât și în relațiile dintre ele.
Cererea menționată la primul paragraf trebuie însoțită de dovada înde
plinirii condițiilor prevăzute la respectivul paragraf. Cererea se adresează
Comisiei. Comisia va decide asupra cererii ținând seama de toate
elementele legate de cumul pe care le consideră relevante, inclusiv de
materialele care vor fi cumulate.
▼M3
(6)
Atunci când se acordă, cumulul regional între țări beneficiare din
Grupul I sau din Grupul III permite ca materialele originare dintr-o țară
făcând parte dintr-un grup regional să fie considerate drept materiale
originare dintr-o țară din celălalt grup regional atunci când sunt încor
porate într-un produs obținut în al doilea grup regional, cu condiția ca
prelucrarea sau transformarea realizată în țara beneficiară din al doilea
grup regional să fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47
alineatul (1) și, în cazul produselor textile, mai amplă și decât
operațiunile prevăzute în anexa 22-05.
În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită,
țara care urmează să fie declarată drept țară de origine pe atestatul de
origine în scopul exportului de produse către Uniune este țara parti
cipantă la cumul din care este originară cea mai mare cotă din
valoarea materialelor utilizate la fabricarea produsului final.
▼B
(7)
Comisia va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria
C) data de la care se aplică cumulul între țările din grupul I și grupul III,
prevăzut la alineatul (5), țările care participă la respectivul cumul și,
dacă este cazul, lista materialelor care fac obiectul cumulului.
▼M3
(8)
Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolele 108-111
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 se aplică
mutatis mutandis exporturilor dintr-o țară beneficiară către altă țară
beneficiară în scopul cumulului regional.
▼B
Articolul 56
Cumul extins
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
La cererea autorităților din orice țară beneficiară, Comisia poate
autoriza aplicarea cumulului extins între o țară beneficiară și o țară cu
care Uniunea are un acord de liber schimb în conformitate cu articolul
XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) în vigoare,
cu condiția să fie îndeplinită fiecare dintre următoarele condiții:
(a) țările care participă la cumul s-au angajat să respecte sau să asigure
respectarea prezentei subsecțiuni, a subsecțiunii 2 și a tuturor
celorlalte dispoziții referitoare la aplicarea regulilor de origine și
să asigure cooperarea administrativă necesară pentru a garanta
aplicarea corectă a prezentei subsecțiuni și a subsecțiunii 2 atât în
relațiile cu Uniunea, cât și în relațiile dintre ele;
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(b) angajamentul menționat la litera (a) a fost notificat Comisiei de
către țara beneficiară în cauză.
Cererea menționată la primul paragraf cuprinde o listă a materialelor
care fac obiectul cumulului și este însoțită de dovada îndeplinirii
condițiilor prevăzute la literele (a) și (b) din același paragraf. Cererea
se adresează Comisiei. Dacă materialele în cauză suferă modificări, se
depune o nouă cerere.
Materialele clasificate la capitolele 1- 24 din Sistemul armonizat sunt
excluse de la cumulul extins.
(2)
În cazul cumulului extins menționat la alineatul (1), originea mate
rialelor utilizate și documentele care constituie dovada de origine se
determină în conformitate cu prevederile acordului de liber schimb
relevant. Originea produselor care urmează să fie exportate către
Uniune se determină în conformitate cu regulile de origine prevăzute în
subsecțiunea 2.
Pentru ca produsul obținut să dobândească caracterul de produs originar,
nu este necesar ca materialele originare dintr-o țară cu care Uniunea are
un acord de liber schimb, utilizate într-o țară beneficiară la fabricarea
produsului destinat exportului către Uniune, să fie supuse unei prelucrări
sau transformări suficiente, atâta timp cât prelucrarea sau transformarea
realizată în țara beneficiară în cauză a fost mai amplă decât operațiunile
descrise la articolul 47 alineatul (1).
(3)
Comisia va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria
C) data de la care se aplică cumulul extins, țările care participă la
respectivul cumul și lista materialelor care fac obiectul cumulului.

Articolul 57
Aplicarea cumulului bilateral sau a cumulului cu Norvegia, Elveția
sau Turcia în combinație cu cumulul regional
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
În cazul în care cumulul bilateral sau cumulul cu Norvegia, Elveția sau
Turcia se aplică simultan cu cumulul regional, produsul obținut
dobândește originea uneia dintre țările din grupul regional în cauză,
determinată în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) primul și al
doilea paragraf sau, dacă este cazul, cu articolul 55 alineatul (6)
primul și al doilea paragraf.

Articolul 58
Separarea contabilă a stocurilor de materiale ale exportatorilor din
Uniune
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Dacă la prelucrarea sau transformarea unui produs se folosesc
materiale fungibile originare și neoriginare, autoritățile vamale ale
statelor membre pot să autorizeze, la cererea în scris a operatorilor
economici stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii, gestionarea mate
rialelor în Uniune după metoda separării contabile, în vederea exportării
lor ulterioare către o țară beneficiară în cadrul cumulului bilateral, fără
ca respectivele materiale să facă obiectul unor stocuri distincte.
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(2)
Autoritățile vamale ale statelor membre pot supune acordarea
autorizației menționate la alineatul (1) oricăror condiții pe care le
consideră adecvate.
Autorizația se acordă numai dacă prin aplicarea metodei menționate la
alineatul (1) se poate garanta că volumul de produse obținute care ar
putea fi considerate „originare din Uniune” este în orice moment același
cu numărul de produse care ar fi fost obținute aplicând o metodă de
separare fizică a stocurilor.
Dacă este autorizată, metoda se aplică, iar aplicarea acesteia se înregis
trează pe baza principiilor generale de contabilitate în vigoare în
Uniune.
(3)
Beneficiarul metodei prevăzute la alineatul (1) întocmește sau,
până la aplicarea sistemului exportatorilor înregistrați, solicită dovezile
de origine pentru cantitățile de produse care pot fi considerate originare
din Uniune. La cererea autorităților vamale ale statelor membre, bene
ficiarul furnizează o declarație privind modul în care au fost gestionate
cantitățile.
(4)
Autoritățile vamale ale statelor membre monitorizează utilizarea
autorizației prevăzute la alineatul (1).
Ele pot retrage autorizația în următoarele cazuri:
(a) dacă titularul se folosește în mod abuziv de autorizație, indiferent
sub ce formă; sau
(b) dacă titularul nu îndeplinește oricare dintre celelalte condiții
prevăzute în prezenta subsecțiune, în subsecțiunea 2 și în toate
celelalte dispoziții referitoare la punerea în aplicare a regulilor de
origine.

Subsecțiunea 4
Definirea noțiunii de produse originare aplicabilă în
cadrul regulilor de origine în sensul măsurilor
tarifare preferențiale adoptate în mod unilateral de
către Uniune în favoarea anumitor țări sau teritorii

Articolul 59
Cerințe generale
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
În sensul dispozițiilor privind măsurile tarifare preferențiale,
adoptate unilateral de Uniune în favoarea anumitor țări, grupuri de
țări sau teritorii [denumite în continuare «țară beneficiară sau teritoriu
beneficiar»], cu excepția celor menționate în subsecțiunea 2 din prezenta
secțiune și a țărilor și teritoriilor de peste mări asociate Uniunii, sunt
considerate produse originare dintr-o țară beneficiară sau un teritoriu
beneficiar:
(a) produsele obținute în întregime în respectiva țară beneficiară sau în
respectivul teritoriu beneficiar în sensul articolului 60;
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(b) produsele obținute în respectiva țară beneficiară sau în respectivul
teritoriu beneficiar, la fabricarea cărora sunt folosite alte produse
decât cele de la litera (a), cu condiția ca produsele respective să
fi suferit un proces suficient de prelucrare sau transformare în sensul
articolului 61.
(2)
În sensul prezentei subsecțiuni, produsele originare din cadrul
Uniunii, în sensul alineatului (3) de la prezentul articol, care sunt
supuse, într-o țară beneficiară sau într-un teritoriu beneficiar, unor
prelucrări sau transformări peste limitele descrise la articolul 62, sunt
considerate ca având originea în acea țară beneficiară sau în acel
teritoriu beneficiar.
(3)
Alineatul (1) se aplică, mutatis mutandis, la stabilirea originii
produselor obținute în Uniune.

Articolul 60
Produse obținute în întregime
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Următoarele produse se consideră ca fiind obținute în întregime
într-o țară beneficiară sau într-un teritoriu beneficiar ori în Uniune:
(a) produsele minerale extrase din solul său sau de pe fundul mărilor
sau al oceanelor sale;
(b) produsele din regnul vegetal care sunt recoltate în respectiva țară;
(c) animalele vii născute și crescute în respectiva țară;
(d) produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul țării
respective;
(e) produsele obținute de la animale sacrificate născute și crescute în
țara respectivă;
(f) produsele obținute din activități de vânătoare sau pescuit practicate
pe teritoriul țării respective;
(g) produsele de pescuit maritim și alte produse obținute din mare, în
afara apelor teritoriale, pe navele țării respective;
(h) produsele obținute pe nave-fabrică ale țării respective exclusiv din
produsele menționate la litera (g);
(i) articolele uzate colectate în țara respectivă și care pot fi utilizate
numai pentru recuperarea materiilor prime;
(j) deșeurile și resturile rezultate din operațiuni de fabricare efectuate
pe teritoriul țării respective;
(k) produsele extrase din solul sau subsolul marin din afara apelor
teritoriale, cu condiția ca țara beneficiară sau teritoriul beneficiar
ori un stat membru să aibă dreptul exclusiv de exploatare;
(l) produsele fabricate în țara respectivă exclusiv din produsele
cuprinse la literele (a)-(k).
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(2)
Termenii „navele țării respective” și „navele-fabrică ale țării
respective” utilizați la alineatul (1) literele (g) și (h) se aplică numai
navelor și navelor-fabrică care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) sunt înmatriculate sau înregistrate în țara beneficiară sau în teritoriul
beneficiar ori într-un stat membru;
(b) navighează sub pavilionul unei țări beneficiare sau al unui teritoriu
beneficiar ori al unui stat membru;
(c) sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de către resortisanți ai
țării beneficiare sau ai teritoriului beneficiar ori ai statelor membre
sau de către o societate cu sediul în acea țară beneficiară sau în acel
teritoriu beneficiar ori într-unul dintre statele membre, în care
directorul sau directorii, președintele consiliului de administrație
sau al consiliului de supraveghere și majoritatea membrilor sunt
resortisanți ai țării beneficiare respective sau ai teritoriului beneficiar
respectiv ori ai statelor membre și în care, în plus, în cazul firmelor,
cel puțin jumătate din capital aparține țării beneficiare respective sau
teritoriului beneficiar respectiv ori statelor membre sau organelor de
stat ori resortisanților țării beneficiare respective sau ai teritoriului
beneficiar respectiv ori ai statelor membre;
(d) comandantul și ofițerii navelor și navelor-fabrică sunt resortisanți ai
țării beneficiare sau ai teritoriului beneficiar ori ai statelor membre;
(e) echipajul este constituit în proporție de cel puțin 75 % din resor
tisanți ai țării beneficiare sau ai teritoriului beneficiar ori ai statelor
membre.
(3)
Termenii „țară beneficiară sau teritoriu beneficiar” și „Uniunea”
desemnează și apele teritoriale ale țării beneficiare respective sau ale
teritoriului beneficiar respectiv ori ale statelor membre.
(4)
Navele care navighează în largul mării, inclusiv navele-fabrică pe
care se prelucrează sau se transformă peștele capturat se consideră parte
a teritoriului țării beneficiare sau a teritoriului beneficiar ori a statului
membru căruia le aparțin, cu condiția ca ele să îndeplinească condițiile
prevăzute la alineatul (2).

Articolul 61
Produse prelucrate sau transformate suficient
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
În scopul articolului 59, materialele care nu sunt obținute în întregime
într-o țară beneficiară sau într-un teritoriu beneficiar ori în Uniune se
consideră a fi prelucrate sau transformate suficient dacă sunt îndeplinite
condițiile prevăzute în lista din anexa 22-11.
Aceste cerințe indică, pentru toate produsele incluse în această
subsecțiune, modul de prelucrare sau transformare care trebuie
efectuat în cazul materialelor neoriginare folosite la fabricare și se
aplică numai în cazul unor astfel de materiale.
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Dacă un produs care a dobândit caracterul de produs originar ca urmare
a faptului că a îndeplinit condițiile prevăzute în listă se folosește la
fabricarea unui alt produs, condițiile care se aplică produsului în care
acesta este incorporat nu i se aplică și lui și nu se iau în considerare
materialele neoriginare care ar fi putut fi folosite la fabricarea sa.

Articolul 62
Prelucrări sau transformări insuficiente
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele operațiuni sunt
considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi
caracterul de produs originar, indiferent dacă dispozițiile de la
articolul 61 sunt sau nu îndeplinite:
(a) operațiunile de conservare menite să asigure menținerea produselor
în stare bună pe durata transportului și a depozitării;
(b) desfacerea și asamblarea coletelor;
(c) spălarea, curățarea; înlăturarea prafului, eliminarea oxidului, a
uleiului, a vopselei sau a altor materiale de acoperire;
(d) călcarea sau presarea textilelor și a articolelor textile;
(e) operațiunile simple de vopsire și șlefuire;
(f) decorticarea și albirea parțială sau totală a orezului; lustruirea și
glasarea cerealelor și a orezului;
(g) operațiunile de colorare sau de aromatizare a zahărului sau de
formare a bucăților de zahăr; măcinarea totală sau parțială a zahă
rului;
(h) curățarea de coajă, cotor, înlăturarea sâmburilor fructelor, nucilor și
legumelor;
(i) ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
(j) cernerea, strecurarea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii,
pe sortimente (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);
(k) simpla punere în sticle, cutii de metal, flacoane, saci, etuiuri, cutii,
fixarea pe cartoane sau planșete, precum și toate celelalte operațiuni
simple de ambalare;
(l) aplicarea sau imprimarea direct pe produse sau pe ambalajele lor a
mărcilor, etichetelor, logourilor sau a altor semne distinctive
similare;
(m) simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite; ames
tecarea zahărului cu orice material;
(n) simpla adăugare de apă, diluarea, deshidratarea sau denaturarea
produselor;
(o) simpla grupare a părților de produs în vederea constituirii unui
produs complet sau demontarea produselor în părți;
(p) sacrificarea animalelor;
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(q) o combinație de două sau mai multe operațiuni enumerate la literele
(a)-(p).

(2)
Toate operațiunile efectuate fie într-o țară beneficiară sau într-un
teritoriu beneficiar, fie în Uniune asupra unui anumit produs sunt luate
în considerare cumulat atunci când se determină dacă prelucrarea sau
transformarea suferită de respectivul produs trebuie considerată ca insu
ficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 63
Unitatea de luat în considerare
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Unitatea care se ia în considerare în vederea aplicării dispozițiilor
prezentei subsecțiuni este produsul reținut ca unitate de bază pentru
stabilirea încadrării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat.

În consecință:

(a) când un produs alcătuit dintr-un grup sau un ansamblu de articole
este încadrat pe baza Sistemului armonizat la o singură poziție,
ansamblul reprezintă unitatea care este luată în considerare;

▼C2
(b) în cazul în care o trimitere este compusă dintr-un anumit număr de
produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat,
dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică fiecăruia dintre aceste
produse, luate în considerare în mod individual.

▼B
(2)
Atunci când, conform regulii generale de interpretare 5 din
Sistemul armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe
care îl conține, ambalajul este considerat parte integrantă a produsului în
scopul determinării originii.

Articolul 64
Toleranță generală
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 61, materialele neori
ginare pot fi utilizate la fabricarea unui anumit produs, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al
produsului.

Atunci când pe listă sunt indicate unul sau mai multe procentaje pentru
valoarea maximă a materialelor neoriginare, aceste procentaje nu trebuie
depășite prin aplicarea primului paragraf.

(2)
Alineatul (1) nu se aplică produselor care se încadrează la capi
tolele 50-63 din Sistemul Armonizat.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 46
▼B
Articolul 65
Accesorii, piese de schimb și unelte
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Accesoriile, piesele de schimb și uneltele care se livrează împreună cu
un echipament, o mașină, un aparat sau vehicul care fac parte din
echipamentul normal și sunt incluse în prețul acestuia sau care nu
sunt facturate separat se consideră a fi parte integrantă a echipamentului,
mașinii, aparatului sau vehiculului respectiv.

Articolul 66
Seturi
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Seturile, așa cum sunt definite în regula generală de interpretare 3 din
Sistemul armonizat, sunt considerate ca fiind originare atunci când toate
articolele componente sunt produse originare. Totuși, un set alcătuit din
articole originare și neoriginare este considerat originar în ansamblu, cu
condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din
prețul franco fabrică al setului.

Articolul 67
Elemente neutre
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar să se
stabilească originea următoarelor elemente care pot fi folosite la
fabricarea sa:
(a) energie și combustibili;
(b) instalații și echipamente;
(c) mașini și unelte;
(d) mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în compoziția
finală a produsului.

Subsecțiunea 5
Condiții teritoriale aplicabile în cadrul regulilor de
origine în sensul măsurilor tarifare preferențiale
adoptate în mod unilateral de către Uniune în
favoarea anumitor țări sau teritorii

Articolul 68
Principiul teritorialității
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
▼C2
Condițiile prevăzute în subsecțiunea 4 și în prezenta subsecțiune privind
dobândirea caracterului de produs originar trebuie îndeplinite în orice
situație în țara beneficiară sau în teritoriul beneficiar ori în Uniune.
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▼B
Dacă produsele originare exportate din țara beneficiară sau din teritoriul
beneficiar ori din Uniune către altă țară sunt reintroduse, ele se
consideră ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate
demonstra autorităților competente că sunt îndeplinite următoarele
condiții:
(a) produsele reintroduse sunt aceleași cu cele exportate;
(b) nu au fost supuse niciunei alte operațiuni în afara celor necesare
păstrării lor în stare bună cât timp s-au aflat în acea țară sau pe
durata exportului.

Articolul 69
Transportul direct
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Următoarele mărfuri se consideră ca fiind transportate direct din
țara beneficiară sau din teritoriul beneficiar către Uniune sau din Uniune
către țara beneficiară sau teritoriul beneficiar:
(a) produsele transportate fără tranzitarea teritoriului unei alte țări;
▼C2
(b) produse constituind o singură trimitere transportate prin teritoriul
altor țări decât țara beneficiară sau teritoriul beneficiar ori
Uniunea, cu transbordare sau antrepozitare temporară, dacă este
cazul, în țările respective, cu condiția ca produsele să fi rămas
sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de
antrepozitare și să nu fi suferit alte operațiuni decât descărcarea,
reîncărcarea sau altă operațiune menită să le păstreze în bună stare;
▼B
(c) produse care sunt transportate prin conducte fără întrerupere pe un
alt teritoriu decât cel al țării beneficiare exportatoare sau al terito
riului beneficiar exportator ori al Uniunii.
(2)
Dovada că au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1)
litera (b) se face către autoritățile vamale competente prin prezentarea
unuia dintre următoarele:
(a) un document unic de transport sub acoperirea căruia se realizează
transportul din țara exportatoare prin țara de tranzit;
(b) un certificat eliberat de autoritățile vamale ale țării de tranzit care să
conțină:
(i) o descriere exactă a produselor;
(ii) data descărcării și a reîncărcării produselor și, după caz,
indicarea denumirii navelor sau a altor mijloace de transport
utilizate; și
(iii) care să ateste condițiile în care mărfurile au rămas în țara de
tranzit;
(c) sau, în lipsa acestora, orice documente justificative.
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▼B
Articolul 70
Expoziții
[Articolul 64 alineatul (3) din cod]
(1)
Produsele originare, trimise dintr-o țară beneficiară sau dintr-un
teritoriu beneficiar pentru a fi expuse în altă țară și vândute după
expunere pentru a fi importate în Uniune, beneficiază la import de
preferințele tarifare menționate la articolul 59, cu condiția ca
produsele să întrunească cerințele subsecțiunii 4 și pe cele ale
prezentei subsecțiuni, care le conferă dreptul de a fi considerate
originare din țara beneficiară respectivă sau din teritoriul beneficiar
respectiv și cu condiția de a se demonstra autorităților vamale
competente din Uniune că:
(a) un exportator a expediat produsele de pe teritoriul țării beneficiare
sau al teritoriului beneficiar direct în țara în care se ține expoziția și
le-a expus acolo;
(b) produsele au fost vândute sau cedate în alt mod de exportatorul
respectiv unui destinatar din Uniune;
(c) produsele au fost expediate în timpul desfășurării expoziției sau
imediat după aceea către Uniune în aceeași stare în care au fost
trimise pentru expoziție;
(d) din momentul în care au fost expediate pentru a fi expuse, produsele
nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la expoziția
respectivă.
(2)
Autorităților vamale din Uniune trebuie să le fie prezentat un
certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 în modul obișnuit. Acesta
trebuie să conțină numele și adresa expoziției. Dacă este necesar, pot
fi solicitate dovezi documentare suplimentare privind natura produselor
și condițiile în care au fost expuse.
(3)
Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifes
tărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol sau
artizanal, care nu sunt organizate în scopuri private în magazine sau
spații comerciale în vederea vânzării de produse străine și pe durata
cărora produsele rămân sub controlul autorităților vamale.

CAPITOLUL 2

Valoarea în vamă a mărfurilor
Articolul 71
Simplificare
(Articolul 73 din cod)
(1)
Autorizația menționată la articolul 73 din cod se poate acorda în
cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) aplicarea procedurii menționate la articolul 166 din cod ar repre
zenta, în aceste circumstanțe, costuri administrative dispro
porționate;
(b) valoarea în vamă determinată nu va fi diferită în mod semnificativ
de cea determinată în lipsa unei autorizații.
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▼B
(2)
Acordarea autorizației este condiționată de îndeplinirea, de către
solicitant, a următoarelor condiții:
(a) respectă criteriul stabilit la articolul 39 litera (a) din cod;
▼C2
(b) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu principiile
contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține
contabilitatea și care va facilita controalele vamale prin audit.
Sistemul contabil trebuie să mențină o evidență istorică a datelor,
care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt
introduse în dosar;
(c) dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și
dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea
fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control intern care
permite detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulamentare.
▼B
TITLUL III
DATORIE VAMALĂ ȘI GARANȚII
CAPITOLUL 1

Nașterea datoriei vamale
Secțiunea 1
Dispoziții comune privind datoriile vamale care
au luat naștere la import și la export
Subsecțiunea 1
Norme

pentru

calcularea cuantumului
import sau la export

taxelor

la

Articolul 72
Calcularea cuantumului taxelor la import pentru produsele
transformate rezultate din regimul de perfecționare activă
[Articolul 86 alineatul (3) din cod]
(1)
Pentru a stabili cuantumul taxelor la import care trebuie percepute
pentru produsele transformate în conformitate cu articolul 86 alineatul
(3) din cod, cantitatea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare
activă considerată a fi prezentă în produsele transformate pentru care ia
naștere o datorie vamală se stabilește în conformitate cu alineatele (2)(6).
(2)
Metoda scalei cantitative prevăzută la alineatele (3) și (4) se
aplică în următoarele cazuri:
(a) atunci când un singur fel de produs transformat este obținut din
operațiunile de transformare;
(b) atunci când mai multe tipuri de produse transformate se obțin din
operațiunile de transformare și toate părțile sau componentele
mărfurilor plasate sub regim se găsesc în fiecare dintre aceste
produse transformate.
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▼C2
(3)
În cazul menționat la alineatul (2) litera (a), cantitatea mărfurilor
plasate sub regimul de perfecționare activă considerate a fi prezente în
produsele transformate pentru care ia naștere o datorie vamală se
determină prin aplicarea procentului pe care produsele transformate
pentru care ia naștere o datorie vamală îl constituie din cantitatea
totală de produse transformate rezultate din operațiunea de transformare
la cantitatea totală a mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare
activă.
▼B
(4)
În cazul menționat la alineatul (2) litera (b), cantitatea mărfurilor
plasate sub regimul de perfecționare activă considerate a fi prezente în
produsele transformate pentru care ia naștere o datorie vamală se
determină prin aplicarea la cantitatea totală a mărfurilor plasate sub
regimul de perfecționare activă a unui procentaj calculat prin înmulțirea
următorilor factori:
(a) procentul pe care produsele transformate pentru care ia naștere o
datorie vamală îl constituie din cantitatea totală de produse trans
formate de același tip care rezultă din operațiunea de transformare;
(b) procentul pe care cantitatea totală a produselor transformate de
același tip, indiferent dacă ia naștere o datorie vamală sau nu, îl
constituie din cantitatea totală a tuturor produselor transformate care
rezultă din operațiunea de transformare.
(5)
Cantitățile de mărfuri plasate sub regim care sunt distruse și
pierdute în timpul operațiunii de transformare, în special prin evaporare,
uscare, sublimare sau scurgere, nu vor fi luate în considerare la aplicarea
metodei scalei cantitative.
(6)
În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), se aplică
metoda scalei valorice în conformitate cu al doilea, al treilea și al
patrulea paragraf.
Cantitatea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă
considerate a fi prezente în produsele transformate pentru care ia
naștere o datorie vamală se determină prin aplicarea la cantitatea
totală a mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă a unui
procentaj calculat prin înmulțirea următorilor factori:
(a) procentul pe care produsele transformate pentru care ia naștere o
datorie vamală îl constituie din valoarea totală de produse trans
formate de același tip care rezultă din operațiunea de transformare;
(b) procentul pe care valoarea totală a produselor transformate de
același tip, indiferent dacă ia naștere o datorie vamală sau nu, îl
constituie din valoarea totală a tuturor produselor transformate care
rezultă din operațiunea de transformare.
În scopul aplicării metodei scalei valorice, valoarea produselor trans
formate se stabilește pe baza prețurilor franco fabrică actuale pe teri
toriul vamal al Uniunii sau, în cazul în care acestea nu pot fi stabilite,
pe baza prețurilor franco fabrică actuale de vânzare pe teritoriul vamal al
Uniunii pentru produse identice sau similare. Prețurile practicate între
părți care par a fi asociate sau a fi încheiat între ele un acord de
compensare nu pot fi utilizate pentru stabilirea valorii produselor trans
formate, cu excepția cazului în care se stabilește că prețurile în cauză nu
sunt afectate de această relație.
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▼B
Atunci când valoarea produselor transformate nu poate fi stabilită în
conformitate cu al treilea paragraf, aceasta poate fi determinată prin
orice metodă rezonabilă.

Articolul 73
Aplicarea dispozițiilor privind regimul de destinație finală în cazul
produselor transformate rezultate din regimul de perfecționare
activă
[Articolul 86 alineatul (3) din cod]
(1)
În sensul aplicării articolului 86 alineatul (3) din cod, la stabilirea
cuantumului taxelor la import corespunzătoare datoriei vamale pentru
produse transformate care rezultă din regimul de perfecționare activă,
mărfurile plasate sub acest regim beneficiază de o scutire sau reducere a
taxelor datorită utilizării lor specifice, care ar fi fost aplicate respec
tivelor mărfuri în cazul în care ar fi fost plasate sub regimul de
destinație finală în conformitate cu articolul 254 din cod.
(2)
Alineatul (1) se aplică în cazul în care sunt îndeplinite urmă
toarele condiții:
(a) s-ar fi putut emite o autorizație pentru a plasa mărfurile sub regimul
de destinație finală; și
(b) condițiile pentru scutirea de taxe sau pentru reducerea taxei datorită
utilizării specifice a respectivelor mărfuri ar fi fost îndeplinite în
momentul acceptării declarației vamale pentru plasarea mărfurilor
sub regimul de perfecționare activă.

Articolul 74
Aplicarea tratamentului tarifar preferențial în cazul mărfurilor
plasate sub regim de perfecționare activă
[Articolul 86 alineatul (3) din cod]
▼C2
În sensul aplicării articolului 86 alineatul (3) din cod, în cazul în care, la
momentul acceptării declarației vamale pentru plasarea mărfurilor sub
regimul de perfecționare activă, mărfurile importate îndeplinesc
condițiile pentru a beneficia de un tratament tarifar preferențial în
cadrul contingentelor sau plafoanelor tarifare, respectivele mărfuri pot
beneficia de orice tratament tarifar preferențial prevăzut pentru mărfuri
identice la momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație.
▼B
Articolul 75
Taxe la import specifice pentru produse transformate care rezultă
din regimul de perfecționare pasivă sau pentru produse de înlocuire
[Articolul 86 alineatul (5) din cod]
▼C2
În cazul în care trebuie să se aplice taxe la import specifice în ceea ce
privește produsele transformate care rezultă din regimul de perfecționare
pasivă sau produsele de înlocuire, cuantumul taxelor la import se
calculează pe baza valorii în vamă a produselor transformate în
momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație,
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▼C2
minus valoarea statistică a mărfurilor de export temporar corespun
zătoare la momentul în care au fost plasate sub regimul de perfecționare
pasivă, înmulțit cu cuantumul taxelor la import aplicabile produselor
transformate sau produselor de înlocuire, împărțit la valoarea în vamă
a produselor transformate sau a produselor de înlocuire.
▼B
Articolul 76
Derogarea de la calcularea cuantumului taxelor la import pentru
produsele transformate rezultate din regimul de perfecționare activă
[Articolul 86 alineatul (3) și alineatul (4) din cod]
Articolul 86 alineatul (3) din cod se aplică fără o cerere din partea
declarantului, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai
jos:
(a) produsele transformate care rezultă din regimul de perfecționare
activă sunt importate direct sau indirect de titularul autorizației în
cauză în termen de un an după reexportul lor;
▼M3
(b) mărfurile ar fi făcut, la momentul acceptării declarației vamale de
plasare a mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, obiectul
unei măsuri de politică agricolă sau comercială, al unei taxe anti
dumping provizorii sau definitive, al unei taxe compensatorii, al
unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care
rezultă din suspendarea concesiilor dacă ar fi fost declarate în
vederea punerii în liberă circulație;
▼C2
(c) nu a fost necesară o verificare a condițiilor economice, în confor
mitate cu articolul 166.
▼B
Subsecțiunea 2
Termenul limită pentru stabilirea locului în care ia
naștere datoria vamală

Articolul 77
Termenul limită pentru stabilirea locului în care ia naștere datoria
vamală în regimul de tranzit unional
[Articolul 87 alineatul (2) din cod]
Pentru mărfurile plasate sub regimul de tranzit unional, termenul
menționat la articolul 87 alineatul (2) din cod este unul dintre cele de
mai jos:
(a) șapte luni de la data limită la care mărfurile ar fi trebuit prezentate
la biroul vamal de destinație, cu excepția cazului în care, înainte de
expirarea acestui termen, o solicitare de a transfera recuperarea
datoriei vamale a fost trimisă autorității competente din locul
unde, în conformitate cu elementele de probă obținute de autoritățile
vamale ale statului membru de plecare, au avut loc evenimente care
au dus la nașterea datoriei vamale, caz în care acest termen se
prelungește cu maximum o lună;
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▼B
(b) o lună de la data expirării termenului-limită de răspuns de către
titularul regimului la o cerere pentru informațiile necesare
descărcării regimului, în cazul în care autoritățile vamale ale
statului membru de plecare nu au fost notificate cu privire la
sosirea mărfurilor, iar titularul regimului a furnizat informații insu
ficiente sau nu a furnizat nicio informație.

Articolul 78
Termenul limită pentru stabilirea locului în care ia naștere datoria
vamală în regimul de tranzit în conformitate cu Convenția TIR
[Articolul 87 alineatul (2) din cod]
▼C2
Pentru mărfurile plasate sub regim de tranzit în conformitate cu
Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub
acoperirea carnetelor TIR, inclusiv eventualele modificări ulterioare,
(Convenția TIR), termenul prevăzut la articolul 87 alineatul (2) din
cod este de șapte luni începând cu termenul la care mărfurile ar fi
trebuit prezentate la biroul vamal de destinație sau de ieșire.
▼B
Articolul 79
Termenul limită pentru stabilirea locului în care ia naștere datoria
vamală în regimul de tranzit în conformitate cu Convenția ATA sau
cu Convenția de la Istanbul
[Articolul 87 alineatul (2) din cod]
Pentru mărfurile plasate sub regim de tranzit în conformitate cu
Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară
de mărfuri, adoptată la Bruxelles la 6 decembrie 1961, inclusiv orice
modificări ulterioare, (Convenția ATA) sau cu Convenția privind
admiterea temporară, inclusiv eventualele modificări ulterioare, (Con
venția de la Istanbul) termenul menționat la articolul 87 alineatul (2)
din cod este de șapte luni de la data la care mărfurile ar fi trebuit
prezentate la biroul vamal de destinație.

Articolul 80
Termenul-limită pentru stabilirea locului în care ia naștere datoria
vamală în alte cazuri decât regimul de tranzit
[Articolul 87 alineatul (2) din cod]
Pentru mărfurile plasate sub un regim special, altul decât cel de tranzit,
sau pentru mărfurile plasate sub regim de depozitare temporară,
termenul menționat la articolul 87 alineatul (2) din cod este de șapte
luni de la expirarea oricăruia dintre următoarele termene:
▼C2
(a) perioada prevăzută pentru descărcarea regimului special;
(b) perioada prevăzută pentru încheierea supravegherii vamale a
mărfurilor cu destinație finală;
(c) perioada prevăzută pentru încheierea regimului de depozitare
temporară;
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▼C2
(d) perioada prevăzută pentru încheierea circulației mărfurilor plasate
sub regim de antrepozit vamal între diferite locuri de pe teritoriul
vamal al Uniunii în care regimul nu a fost descărcat.
▼B
CAPITOLUL 2

Garanția pentru o datorie vamală existentă sau potențială
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Articolul 81
Cazuri în care nu se solicită nicio garanție pentru mărfurile plasate
sub regimul de admitere temporară
[Articolul 89 alineatul (8) litera (c) din cod]
Plasarea mărfurilor sub regimul de admitere temporară nu este
condiționată de constituirea unei garanții în următoarele cazuri:
▼C2
(a) în cazul în care declarația vamală poate fi făcută verbal sau prin
orice alt act menționat la articolul 141;
▼B
(b) în cazul materialelor utilizate în traficul internațional de către
companiile aeriene, navale sau feroviare sau de către furnizorii de
servicii poștale, cu condiția ca materialele respective să fie identi
ficate printr-un marcaj distinct;
(c) în cazul ambalajelor importate goale, atunci când acestea poartă
marcaje rezistente la ștergere și care nu pot fi înlăturate;
(d) în cazul în care titularul anterior al autorizației de admitere
temporară a declarat mărfurile pentru regimul de admitere
temporară în conformitate cu articolul 136 sau cu articolul 139,
iar mărfurile respective sunt ulterior plasate sub regimul de
admitere temporară pentru același scop.

Articolul 82
Garanție sub forma unui angajament asumat de către garant
[Articolul 94, articolul 22 alineatul (4) și articolul 6 alineatul (3) litera
(a) din cod]
(1)
În cazul în care garanția este furnizată sub forma unui angajament
asumat de către un garant și poate fi utilizată în mai mult de un stat
membru, garantul indică o adresă de comunicare sau desemnează un
reprezentant în fiecare stat membru în care garanția poate fi utilizată.
(2)
Revocarea aprobării garantului sau a angajamentului garantului
intră în vigoare în a 16-a zi de la data la care decizia de revocare
este primită sau este considerată a fi primită de către garant.
(3)
Anularea angajamentului de către garant intră în vigoare în a 16-a
zi de la data la care aceasta este notificată de către garant la biroul
vamal la care a fost constituită garanția.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 55
▼B
(4)
În cazul în care o garanție care acoperă o singură operațiune
(garanție izolată) este constituită sub formă de titluri, aceasta se poate
realiza prin utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare elec
tronică a datelor.
▼M3
(5)
Cerințele comune în materie de date referitoare la angajamentul
unui garant pentru ca acesta să constituie o garanție individuală, o
garanție izolată sub formă de titluri sau o garanție globală sunt
stabilite în anexele 32-01, 32-02, respectiv 32-03.
▼B
Articolul 83
Forme

de

garanții diferite de depozitul în
angajamentul unui garant

numerar

sau

[Articolul 92 alineatul (1) litera (c) din cod]
(1)
Formele de garanții diferite de depozitul în numerar sau angaja
mentul unui garant sunt următoarele:
(a) constituirea unei ipoteci, a unei datorii funciare, a unei antihreze sau
a unui alt drept considerat echivalent cu un drept ținând de
proprietatea de bunuri imobiliare;
(b) cesiunea de creanțe, constituirea unui gaj cu sau fără cedarea
posesiei asupra bunurilor, a titlurilor sau a creanțelor sau a unui
livret de economii sau a unui înscris în registrul datoriei publice;
(c) constituirea unei responsabilități contractuale solidare pentru
întregul cuantum al datoriei de către o terță parte agreată în acest
scop de autoritățile vamale sau depunerea unei polițe a cărei plată
este garantată de respectiva parte terță;
(d) un depozit în numerar sau un mijloc de plată echivalent, într-o altă
monedă decât euro sau cea a statului membru în care se solicită
garanția;
(e) participarea, sub rezerva plății unei contribuții, la un sistem de
garanție general administrat de către autoritățile vamale.
(2)
Formele de garanție menționate la alineatul (1) nu sunt acceptate
pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional.
▼M3
(3)
Autoritățile vamale acceptă formele de garanții menționate la
alineatul (1), în măsura în care aceste forme de garanții sunt acceptate
în temeiul legislației naționale.
▼B
Secțiunea 2
Garanția globală și exonerarea de garanție
Articolul 84
Reducerea nivelului garanției globale și exonerarea de garanție
[Articolul 95 alineatul (2) din cod]
(1)
Se acordă o autorizație pentru utilizarea unei garanții globale cu
un cuantum redus la 50 % din cuantumul de referință în cazul în care
solicitantul demonstrează că îndeplinește următoarele condiții:
▼C2
(a) solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu prin
cipiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se
ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează
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▼C2
o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din
momentul în care datele sunt introduse în dosar;
▼B
(b) solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde
tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la
gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control
intern care este capabil de a preveni, detecta și corecta erori și care
permite prevenirea și detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregula
mentare;
(c) solicitantul nu face obiectul unei proceduri de faliment;
(d) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul și-a înde
plinit obligațiile financiare în ceea ce privește plata taxelor vamale
și a oricăror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau în
legătură cu importul sau exportul de mărfuri;
(e) solicitantul demonstrează, pe baza înregistrărilor contabile și a infor
mațiilor disponibile din cursul ultimilor trei ani care preced
prezentarea cererii că dispune de suficientă capacitate financiară
pentru a-și îndeplini obligațiile și angajamentele în ceea ce
privește tipul și volumul de activitate comercială, inclusiv faptul
că nu deține active nete negative, cu excepția cazului în care
acestea pot fi acoperite.
▼M4

__________

▼B
(2)
Se acordă o autorizație pentru utilizarea unei garanții globale cu
un cuantum redus la 30 % din cuantumul de referință în cazul în care
solicitantul demonstrează că îndeplinește următoarele condiții:
▼C2
(a) solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu prin
cipiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se
ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează
o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din
momentul în care datele sunt introduse în dosar;
▼B
(b) solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde
tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la
gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control
intern care poate preveni, detecta și corecta erori și care permite
prevenirea și detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulamentare;
(c) solicitantul se asigură că angajații vizați primesc sarcina de a
informa autoritățile vamale dacă sunt detectate dificultăți de
conformare la cerințe și stabilește proceduri pentru a informa auto
ritățile vamale cu privire la astfel de dificultăți;
(d) solicitantul nu face obiectul unei proceduri de faliment;
(e) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul și-a înde
plinit obligațiile financiare în ceea ce privește plata taxelor vamale
și a oricăror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau în
legătură cu importul sau exportul de mărfuri;
(f) solicitantul demonstrează, pe baza înregistrărilor contabile și a infor
mațiilor disponibile din cursul ultimilor trei ani care preced
prezentarea cererii că dispune de suficientă capacitate financiară
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▼B
pentru a-și îndeplini obligațiile și angajamentele în ceea ce privește
tipul și volumul de activitate comercială, inclusiv faptul că nu deține
active nete negative, cu excepția cazului în care acestea pot fi
acoperite.
▼M4

__________

▼B
(3)
O exonerare de garanție se acordă în cazul în care solicitantul
demonstrează că îndeplinește următoarele cerințe:
▼C2
(a) solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu prin
cipiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se
ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează
o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din
momentul în care datele sunt introduse în dosar;
▼B
(b) solicitantul permite autorității vamale accesul fizic la sistemele sale
contabile și, după caz, la documentele sale comerciale și de
transport;
(c) solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca
fiind mărfuri unionale sau neunionale și indică, după caz, loca
lizarea acestora;
(d) solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde
tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la
gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control
intern care este capabil de a preveni, detecta și corecta erori și care
permite prevenirea și detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregula
mentare;
(e) după caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de
gestionare a licențelor și a autorizațiilor acordate în conformitate
cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce privește schim
burile comerciale cu produse agricole;
(f) solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a docu
mentelor și a informațiilor sale și de protecție împotriva pierderii
datelor;
(g) solicitantul se asigură că angajații vizați primesc sarcina de a
informa autoritățile vamale dacă sunt detectate dificultăți de
conformare la cerințe și stabilește proceduri pentru a informa auto
ritățile vamale cu privire la astfel de dificultăți;
▼C2
(h) solicitantul a luat măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja
sistemul informatic împotriva oricărei intruziuni neautorizate și
pentru a-și securiza documentația;
▼B
(i) solicitantul nu face obiectul unei proceduri de faliment;
(j) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul și-a înde
plinit obligațiile financiare în ceea ce privește plata taxelor vamale
și a oricăror alte taxe, impozite sau impuneri percepute la sau în
legătură cu importul sau exportul de mărfuri;
(k) solicitantul demonstrează, pe baza înregistrărilor contabile și a infor
mațiilor disponibile din cursul ultimilor trei ani care preced
prezentarea cererii că dispune de suficientă capacitate financiară
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▼B
pentru a-și îndeplini obligațiile și angajamentele în ceea ce privește
tipul și volumul de activitate comercială, inclusiv faptul că nu deține
active nete negative, cu excepția cazului în care acestea pot fi
acoperite.
▼M4

__________

(3a)
Atunci când verifică dacă solicitantul are o situație financiară
suficientă pentru acordarea unei autorizații pentru utilizarea unei garanții
globale cu un cuantum redus sau a unei exonerări de garanție conform
cerințelor de la alineatul (1) litera (e), alineatul (2) litera (f) și
alineatul (3) litera (k), autoritățile vamale iau în considerare capacitatea
solicitantului de a-și îndeplini obligațiile de plată a datoriilor vamale și a
altor taxe susceptibile de a lua naștere care nu sunt acoperite de garanția
respectivă.
Dacă acest lucru se justifică, autoritățile vamale pot lua în considerare
riscul apariției acestor datorii vamale și a altor taxe, având în vedere
tipul și volumul activităților comerciale asociate cu domeniul vamal ale
solicitantului și tipul de mărfuri pentru care se solicită garanția.

(3b)
În cazul în care condiția privind capacitatea financiară suficientă
a fost deja evaluată ca modalitate de aplicare a criteriului menționat la
articolul 39 litera (c) din cod, autoritățile vamale verifică numai dacă
situația financiară a solicitantului justifică acordarea unei autorizații
pentru utilizarea unei garanții globale cu un cuantum redus sau a unei
exonerări de garanție.
(4)
În cazul în care solicitantul a fost înființat în urmă cu mai puțin
de trei ani, respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) literele (d)
și (e), la alineatul (2) literele (e) și (f) și la alineatul (3) literele (j) și (k)
se verifică pe baza evidențelor și a informațiilor disponibile.
▼B
Secțiunea 3
Dispoziții privind regimul de tranzit unional și
regimul în temeiul Convenției de la Istanbul și
al Convenției ATA
Articolul 85
Eliberarea garantului de obligațiile care îi revin sub regimul de
tranzit unional
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) și articolul 98 din cod]
(1)
În cazul în care regimul de tranzit unional nu a fost descărcat,
autoritățile vamale ale statului membru de plecare trebuie, în termen de
nouă luni de la termenul-limită prevăzut pentru prezentarea mărfurilor la
biroul vamal de destinație, să-i notifice garantului nedescărcarea regi
mului.
(2)
În cazul în care regimul de tranzit unional nu a fost descărcat,
autoritățile vamale stabilite în conformitate cu articolul 87 din cod
trebuie, în termen de trei ani de la data acceptării declarației de
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▼B
tranzit, să îi notifice garantului că este sau va putea fi obligat să
plătească datoria de care răspunde cu privire la respectiva operațiune
de tranzit unional.
(3)
Garantul este eliberat de obligațiile sale atunci când una sau
cealaltă dintre notificările menționate la alineatele (1) și (2) nu a fost
efectuată înainte de expirarea termenului-limită.
(4)
În cazul în care una sau cealaltă dintre notificări a fost trimisă,
garantul este informat în legătură cu recuperarea datoriei vamale sau cu
descărcarea regimului.
(5)
Cerințele comune în materie de date pentru notificarea menționată
la alineatul (1) sunt prevăzute în anexa 32-04.
Cerințele comune în materie de date pentru notificarea menționată la
alineatul (2) sunt prevăzute în anexa 32-05.
(6)
În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod,
notificarea menționată la alineatele (1) și (2) poate fi transmisă prin
alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

Articolul 86
▼C2
Cererea de plată adresată unei asociații garante pentru mărfuri
care fac obiectul unui carnet ATA și notificarea nedescărcării
carnetelor CPD adresată unei asociații garante în cadrul
regimului, în temeiul Convenției ATA sau al Convenției de la
Istanbul
▼B
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) și articolul 98 din cod]
▼C2
(1)
În caz de nerespectare a uneia dintre obligațiile care decurg dintrun carnet ATA sau CPD, autoritățile vamale regularizează documentele
de admitere temporară (cerere de plată adresată unei asociații garante,
respectiv notificarea nedescărcării), în conformitate cu articolele 9, 10 și
11 din anexa A la Convenția de la Istanbul sau, dacă este cazul, în
conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din Convenția ATA.
▼B
(2)
Cuantumul taxelor la import și al taxelor care rezultă din cererea
de plată adresată unei asociații garante se calculează cu ajutorul
modelului de formular de impunere.
(3)
Cerințele comune în materie de date pentru cererea de plată
adresată unei asociații garante menționată la alineatul (1) sunt
prevăzute în anexa 33-01.
▼C2
(4)
Cerințele comune în materie de date pentru notificarea nedes
cărcării carnetelor CPD menționată la alineatul (1) sunt prezentate în
anexa 33-02.
(5)
În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod,
cererea de plată adresată unei asociații garante și notificarea nedes
cărcării carnetelor CPD pot fi trimise asociațiilor garante relevante
prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.
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▼B
CAPITOLUL 3

Recuperarea și plata taxelor și rambursarea și remiterea cuantumului
taxelor la import și la export
Secțiunea 1
Determinarea cuantumului taxelor la import sau
la
export,
notificarea
datoriei
vamale
și
înscrierea în evidențele contabile
Subsecțiunea 1
Notificarea

datoriei vamale și cererea
adresată asociației garante

de

plată

Articolul 87
Mijloace de notificare a datoriei vamale
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Notificarea datoriei vamale în conformitate cu articolul 102 din cod se
poate efectua prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică
a datelor.
Articolul 88
Derogare de la notificarea datoriei vamale
[Articolul 102 alineatul (1) litera (d) din cod]
(1)
Autoritățile vamale pot renunța la notificarea unei datorii vamale
care ia naștere prin nerespectare, în temeiul articolului 79 sau 82 din
cod, în cazul în care cuantumul taxelor la import sau la export în cauză
este mai mic de 10 EUR.
(2)
În cazul în care datoria vamală notificată inițial a fost cu un
cuantum al taxelor la import sau la export mai mic decât cuantumul
taxelor la import sau la export de plată, autoritățile vamale pot renunța
la notificarea datoriei vamale pentru diferența dintre cuantumurile
respective, cu condiția ca aceasta să fie mai mică de 10 EUR.
▼C1
(3)
Limita de 10 EUR menționată la alineatele (1) și (2) se aplică
pentru fiecare acțiune de recuperare.
▼B
Secțiunea 2
Plata

cuantumului

taxelor
export

la

import

sau

la

Articolul 89
Suspendarea termenului de plată în cazul unei cereri de remitere
[Articolul 108 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
Autoritățile vamale suspendă termenul pentru plata cuantumului
taxelor la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale până
în momentul în care iau o decizie cu privire la cererea de remitere, cu
condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:
(a) în cazul în care a fost înaintată o cerere de remitere în temeiul
articolului 118, articolului 119 sau articolului 120 din cod, condițiile
stabilite la articolul relevant sunt susceptibile de a fi îndeplinite;
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▼B
(b) în cazul în care a fost înaintată o cerere de remitere în temeiul
articolului 117 din cod, condițiile stabilite la articolul 117 și la
articolul 45 alineatul (2) din cod sunt susceptibile de a fi îndeplinite.
(2)
În cazul în care mărfurile care fac obiectul unei cereri de remitere
nu mai sunt sub supraveghere vamală la momentul depunerii cererii, se
constituie o garanție.
(3)
Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile vamale nu solicită o
garanție în cazul în care se stabilește că, prin constituirea unei garanții,
debitorul s-ar putea afla în dificultăți grave de ordin economic sau
social.

Articolul 90
Suspendarea termenului de plată în cazul unor mărfuri care
urmează a fi confiscate, distruse sau abandonate în favoarea
statului
[Articolul 108 alineatul (3) litera (b) din cod]
Autoritățile vamale suspendă termenul pentru plata cuantumului taxelor
la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale în cazul în
care mărfurile se află în continuare sub supraveghere vamală și urmează
să fie confiscate, distruse sau abandonate în favoarea statului, iar auto
ritățile vamale consideră că este probabil să se îndeplinească condițiile
pentru confiscare, distrugere sau abandonare, până la adoptarea deciziei
finale privind confiscarea, distrugerea sau abandonarea acestora.

Articolul 91
Suspendarea termenului de plată în cazul datoriilor vamale care au
luat naștere prin nerespectare
[Articolul 108 alineatul (3) litera (c) din cod]
(1)
Autoritățile vamale suspendă termenul de plată pentru persoana
menționată la articolul 79 alineatul (3) litera (a) din cod, în ceea ce
privește cuantumul taxelor la import sau la export corespunzătoare unei
datorii vamale atunci când o datorie vamală ia naștere prin nerespectare,
astfel cum se prevede la articolul 79 din cod, sub rezerva îndeplinirii
următoarelor condiții:
(a) cel puțin un alt debitor a fost identificat în conformitate cu
articolul 79 alineatul (3) litera (b) sau (c) din cod;
(b) cuantumul taxelor la import sau la export în cauză a fost notificat
debitorului menționat la litera (a), în conformitate cu articolul 102
din cod;
(c) persoana menționată la articolul 79 alineatul (3) litera (a) din cod nu
este considerată debitor în conformitate cu articolul 79 alineatul (3)
litera (b) sau (c) din cod și care nu implică înșelăciune sau
neglijență evidentă atribuibilă persoanei respective;
(2)
Acordarea suspendării este condiționată de constituirea de către
persoana care beneficiază de ea a unei garanții pentru cuantumul taxelor
la import sau la export în cauză, mai puțin în oricare dintre următoarele
situații:
(a) deja există o garanție care acoperă întregul cuantum al taxelor la
import sau la export în cauză și garantul nu a fost eliberat de
obligațiile sale;
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▼B
(b) se stabilește, pe baza unei evaluări documentate, că cerința cu
privire la garanție ar fi de natură să cauzeze debitorului dificultăți
grave de ordin economic sau social.

(3)
Durata suspendării este limitată la un an. Totuși, autoritățile
vamale pot prelungi acest termen din motive întemeiate.

Secțiunea 3
Rambursarea și remiterea
Subsecțiunea 1
Dispoziții generale și procedura

Articolul 92
Cererea de rambursare sau de remitere
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a), articolul 22 alineatul (1) și
articolul 103 din cod]
(1)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al
treilea paragraf din cod, cererea de rambursare sau de remitere a
taxelor la import sau la export menționată la articolul 116 din cod se
prezintă autorității vamale competente din statul membru în care datoria
vamală a fost notificată.

(2)
Cererea menționată la alineatul (1) se poate transmite prin alte
mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, în confor
mitate cu dispozițiile din statul membru în cauză.

Articolul 93
Informații suplimentare în cazul în care mărfurile sunt situate întrun alt stat membru
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din cod]
Cerințele comune în materie de date pentru solicitarea de informații
suplimentare în cazul în care mărfurile sunt situate într-un alt stat
membru sunt prezentate în anexa 33-06.

Solicitarea de informații suplimentare menționată la primul paragraf se
poate efectua prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică
a datelor.

Articolul 94
Mijloace de notificare a deciziei privind rambursarea sau remiterea
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la
export poate fi notificată persoanei în cauză prin alte mijloace decât
tehnicile de prelucrare electronică a datelor.
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Articolul 95
Cerințele comune în materie de date referitoare la formalități în
cazul în care mărfurile sunt situate într-un alt stat membru
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
Cerințele comune în materie de date pentru răspunsul la solicitarea de
informații privind îndeplinirea formalităților în cazul în care cererea de
rambursare sau de remitere se referă la mărfuri care sunt situate într-un
stat membru diferit de cel în care datoria vamală a fost notificată sunt
prezentate în anexa 33-07.

Articolul 96
Mijloace pentru transmiterea de informații privind finalizarea
formalităților în cazul în care mărfurile sunt situate într-un alt
stat membru
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Răspunsul menționat la articolul 95 se poate transmite prin alte mijloace
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

▼M3
Articolul 97
Prelungirea

termenului pentru luarea unei
rambursarea sau remiterea

decizii

privind

[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1)
Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) primul paragraf
din cod sau articolul 116 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) din
cod, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea
se suspendă până în momentul în care statul membru în cauză primește
notificarea deciziei Comisiei sau notificarea de către Comisie privind
returnarea dosarului din motivele prevăzute la articolul 98 alineatul (6)
din prezentul regulament.

(2)
Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) al doilea paragraf
litera (b) din cod, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea
sau remiterea se suspendă până în momentul în care statul membru în
cauză primește notificarea deciziei Comisiei privind cazul care implică
elemente comparabile de fapt și de drept.

(3)
Atunci când decizia privind rambursarea sau remiterea poate fi
afectată de rezultatul uneia dintre următoarele proceduri administrative
sau acțiuni în justiție în curs, termenul pentru luarea deciziei privind
rambursarea sau remiterea poate fi prelungit, cu acordul solicitantului,
după cum urmează:

(a) dacă o cauză care implică elemente identice sau comparabile de fapt
și de drept este pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii
Europene în conformitate cu articolul 267 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, termenul pentru luarea deciziei
privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit pentru o
perioadă care se încheie la nu mai mult de 30 de zile de la data
la care se pronunță hotărârea Curții de Justiție;
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(b) dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul
unei cereri de verificare ulterioară a dovezii de origine preferențială
întocmită în conformitate cu articolele 109, 110 sau 125 din Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în conformitate
cu acordul preferențial în cauză, termenul pentru luarea deciziei
privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu durata veri
ficării, astfel cum se menționează la articolul 109, 110 sau 125 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în acordul
preferențial în cauză, și în orice caz cu nu mai mult de 15 luni după
data la care a fost trimisă cererea; și
(c) dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul
unei proceduri de consultare având scopul de a asigura, la nivelul
Uniunii, clasificarea tarifară corectă și uniformă sau determinarea
originii mărfurilor în discuție, realizată în conformitate cu
articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2447, termenul pentru luarea deciziei privind
rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu o perioadă care se
încheie după cel târziu 30 de zile de la notificarea de către Comisie
a retragerii suspendării luării deciziilor ITO și IOO, astfel cum se
prevede la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul de punere în
aplicare menționat.
▼B
Subsecțiunea 2
Decizii care se iau de către Comisie

Articolul 98
Transmiterea dosarului către Comisie în vederea luării unei decizii
[Articolul 116 alineatul (3) din cod]
(1)
►C2 Statul membru îi notifică persoanei în cauză intenția sa de
a transmite dosarul Comisiei înainte de a proceda la transmitere și îi
oferă persoanei în cauză un termen de 30 de zile pentru a semna o
declarație care să certifice că a luat cunoștință de dosar și prin care să
ateste că nu are nimic de adăugat sau să adauge toate informațiile
suplimentare pe care consideră că trebuie să le includă. ◄ Dacă
persoana în cauză nu prezintă această declarație în acest termen de 30
de zile, se consideră că persoana în cauză a citit dosarul și nu are nimic
de adăugat.
(2)
În cazul în care un stat membru transmite Comisiei un dosar în
vederea luării unei decizii în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul
(3) din cod, dosarul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
(a) un rezumat al cazului;
(b) informații detaliate prin care se stabilește că sunt îndeplinite
condițiile menționate la articolul 119 sau la articolul 120 din cod;
(c) declarația menționată la alineatul (1) sau o declarație din partea
statului membru care atestă că se consideră că persoana în cauză
a citit dosarul și nu are nimic de adăugat.
(3)
Comisia confirmă primirea dosarului statului membru în cauză
imediat după primirea acestuia.
(4)
Comisia pune la dispoziția tuturor statelor membre o copie a
rezumatului cazului menționat la alineatul (2) litera (a), în termen de
15 de zile de la data la care a primit dosarul.
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(5)
În cazul în care informațiile transmise de statul membru nu sunt
suficiente pentru a permite Comisiei să ia o decizie, Comisia poate
solicita informații suplimentare din partea statului membru.
(6)
Comisia trimite înapoi dosarul statului membru și se consideră că
respectivul caz nu a fost trimis niciodată Comisiei în oricare dintre
următoarele cazuri:
(a) dosarul este evident incomplet, întrucât acesta nu conține nicio
informație susceptibilă să justifice verificarea dosarului de către
Comisie;
(b) în temeiul articolului 116 alineatul (3) al doilea paragraf din cod,
cazul nu ar fi trebuit să fie transmis Comisiei;
(c) statul membru a transmis Comisiei noi informații de natură să
modifice substanțial prezentarea faptică a dosarului menționat sau
evaluarea juridică a cazului, în timp ce Comisia analizează încă
dosarul.

Articolul 99
Dreptul persoanei vizate de a fi ascultată
[Articolul 116 alineatul (3) din cod]
(1)
În cazul în care Comisia intenționează să ia o decizie nefavorabilă
în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul (3) din cod, Comisia
comunică obiecțiile sale persoanei respective în scris, împreună cu o
trimitere la toate documentele și informațiile care stau la baza acestor
obiecții. Comisia informează persoana vizată în legătură cu dreptul său
de a avea acces la dosar.
(2)
Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu
intenția sa și cu transmiterea comunicării menționate la alineatul (1).
(3)
Persoanei în cauză i se oferă posibilitatea să își exprime punctul de
vedere în scris și să îl transmită Comisiei într-un termen de 30 de zile de la
data la care a primit comunicarea menționată la alineatul (1).

Articolul 100
Termenele
[Articolul 116 alineatul (3) din cod]
(1)
Comisia decide dacă se justifică sau nu rambursarea sau remiterea
în termen de nouă luni de la data la care a primit dosarul menționat la
articolul 98 alineatul (1).
(2)
În cazul în care Comisia consideră necesar să ceară informații
suplimentare de la statul membru, astfel cum este prevăzut la articolul 98
alineatul (5), perioada menționată la alineatul (1) poate fi prelungită cu
aceeași perioadă de timp ca și perioada dintre data la care Comisia a
trimis solicitarea de informații suplimentare și data la care Comisia a
primit aceste informații. ►C2 Comisia îi notifică persoanei interesate
prelungirea. ◄
(3)
În cazul în care Comisia procedează la investigații pentru lua o
hotărâre, perioada menționată la alineatul (1) se prelungește cu perioada
necesară finalizării investigațiilor respective. Durata acestei prelungiri nu
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poate depăși nouă luni. ►C2 Comisia notifică statului membru și
persoanei interesate de cazul respectiv data la care încep investigațiile
și data încheierii acestor investigații. ◄
(4)
În cazul în care Comisia intenționează să ia o decizie nefavo
rabilă, astfel cum se menționează la articolul 99 alineatul (1), termenul
menționat la alineatul (1) se prelungește cu 30 de zile.

Articolul 101
Notificarea deciziei
[Articolul 116 alineatul (3) din cod]
(1)
Comisia notifică statului membru în cauză decizia sa cât mai
curând posibil și, în orice caz, în termen de 30 de zile de la data
expirării termenului prevăzut la articolul 100 alineatul (1).
(2)
Autoritatea vamală competentă să ia decizia emite o decizie pe
baza deciziei Comisiei, notificată în conformitate cu alineatul (1).
▼C2
Statul membru în care se află autoritatea vamală competentă să ia
decizia informează Comisia în consecință, trimițându-i o copie a
deciziei în cauză.
▼B
(3)
Atunci când decizia în cazurile prevăzute la articolul 116
alineatul (3) din cod este favorabilă persoanei în cauză, Comisia poate
preciza condițiile în care autoritățile vamale trebuie să ramburseze sau
să remită taxele în cazuri care presupun elemente comparabile de fapt și
de drept.

Articolul 102
Consecințele neluării sau ale nenotificării unei decizii
[Articolul 116 alineatul (3) din cod]
În cazul în care Comisia nu ia o decizie în termenul prevăzut la
articolul 100 sau nu notifică o decizie statului membru respectiv în
termenul prevăzut la articolul 101 alineatul (1), autoritatea vamală
competentă să ia decizia ia o decizie favorabilă persoanei interesate.

CAPITOLUL 4

Stingerea unei datorii vamale
Articolul 103
Nerespectări fără efect semnificativ asupra funcționării corecte a
unui regim vamal
[Articolul 124 alineatul (1) litera (h) punctul (i) din cod]
Următoarele situații sunt considerate o nerespectare fără efect semni
ficativ asupra funcționării corecte a unui regim vamal:
(a) depășirea unui termen cu o perioadă de timp care nu este mai lungă
decât prelungirea termenului care ar fi fost acordată în cazul în care
ar fi fost solicitată;
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(b) în cazul în care a luat naștere o datorie vamală pentru mărfurile
plasate sub un regim special sau în depozitare temporară în confor
mitate cu articolul 79 alineatul (1) litera (a) sau (c) din cod, iar
mărfurile respective au fost ulterior puse în liberă circulație;
(c) în cazul în care supravegherea vamală a fost restabilită ulterior
pentru mărfuri care nu fac parte în mod oficial dintr-un regim de
tranzit, dar care erau anterior în depozitare temporară sau erau
plasate sub un regim special împreună cu mărfuri plasate oficial
sub respectivul regim de tranzit;
▼C2
(d) în cazul mărfurilor plasate sub un alt regim special decât cel de
tranzit și de zone libere sau în cazul mărfurilor aflate în depozitare
temporară, dacă a fost comisă o eroare referitoare la informațiile din
declarația vamală de descărcare a regimului sau a depozitării
temporare, cu condiția ca eroarea să nu aibă niciun impact asupra
descărcării regimului sau a încheierii depozitării temporare;
▼B
(e) în cazul în care a luat naștere o datorie vamală în conformitate cu
articolul 79 alineatul (1) litera (a) sau (b) din cod, cu condiția ca
persoana în cauză să informeze autoritățile vamale competente cu
privire la neconformitate fie înainte ca datoria vamală să fie noti
ficată, fie înainte ca autoritățile vamale să fi informat persoana
respectivă că intenționează să efectueze un control.

TITLUL IV
MĂRFURI INTRODUSE PE TERITORIUL VAMAL AL UNIUNII
CAPITOLUL 1

Declarație sumară de intrare
Articolul 104
Derogare de la obligația de a depune o declarație sumară de intrare
[Articolul 127 alineatul (2) litera (b) din cod]
▼C2
(1)
Se face derogare de la depunerea unei declarații sumare de intrare
pentru următoarele mărfuri:
▼B
(a) energie electrică;
(b) mărfurile care intră printr-un sistem de conducte;
(c) obiecte de corespondență;
(d) bunurile de uz gospodăresc – așa cum sunt definite la articolul 2
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al
Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim
comunitar de scutiri de taxe vamale (1), în cazul în care nu sunt
transportate în cadrul unui contract de transport;
(e) mărfurile pentru care este permisă o declarație vamală verbală, în
conformitate cu articolul 135 și articolul 136 alineatul (1), în cazul
în care nu sunt transportate în cadrul unui contract de transport;
(1) JO L 324, 10.12.2009, p. 23.
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(f) mărfurile menționate la articolul 138 literele (b)-(d) sau la
articolul 139 alineatul (1) care sunt considerate a fi declarate în
conformitate cu articolul 141, în cazul în care nu sunt transportate
în temeiul unui contract de transport;
(g) mărfuri care se află în bagajele personale ale călătorilor;
(h) mărfuri care circulă în conformitate cu formularul 302 prevăzut de
Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu
privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951;
(i) armele și echipamentele militare introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii de către autoritățile responsabile cu apărarea unui stat
membru, în cadrul unui transport militar sau al unui transport
efectuat în exclusivitate pentru autoritățile militare;
(j) următoarele mărfuri introduse pe teritoriul vamal al Uniunii și
provenind direct de la instalații offshore operate de o persoană
stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii:
(i) mărfuri care au fost încorporate în respectivele instalații
offshore, în scopul construirii, al reparării, al întreținerii sau
al transformării acestora;
(ii) mărfurile care au fost utilizate pentru dotarea sau echiparea
instalațiilor offshore;
▼C2
(iii) proviziile utilizate sau consumate pe instalațiile offshore;
(iv) deșeurile nepericuloase provenind de la respectivele instalații
offshore;
▼B
(k) mărfurile scutite, în temeiul Convenției de la Viena privind relațiile
diplomatice, din 18 aprilie 1961, al Convenției de la Viena privind
relațiile consulare din 24 aprilie 1963, al altor convenții consulare
sau al Convenției de la New York din 16 decembrie 1969 privind
misiunile speciale;
▼C2
(l) următoarele mărfuri aflate la bordul navelor și aeronavelor:
▼B
(i) mărfurile care au fost furnizate pentru a fi încorporate ca piese
sau accesorii în respectivele nave și aeronave;
(ii) mărfurile necesare funcționării motoarelor, mașinilor și altor
echipamente de pe respectivele nave sau aeronave;
(iii) produsele alimentare și alte produse destinate consumului sau
vânzării la bord;
(m) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii din Ceuta și
Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republica San Marino, Statul
Cetății Vaticanului, comunele Livigno și Campione d’Italia sau din
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apele naționale italiene ale lacului Lugano, cuprinse între țărm și
frontiera politică a zonei situate între Ponte Tresa și Porto Ceresio;
(n) produsele de pescuit maritim și alte produse capturate din mare în
afara teritoriului vamal al Uniunii de către navele de pescuit ale
Uniunii;
▼C2
(o) navele și mărfurile care se află la bordul acestora, care intră în
apele teritoriale ale unui stat membru cu unicul scop de a lua la
bord provizii fără a se conecta la oricare dintre instalațiile portuare;
▼B
(p) mărfurile acoperite de carnetele ATA sau CPD, în cazul în care nu
sunt transportate în temeiul unui contract de transport.
(2)
Până la 31 decembrie 2020, se face derogare de la depunerea unei
declarații sumare de intrare pentru mărfuri din trimiteri poștale a căror
greutate nu depășește 250 de grame.
Sancțiunile nu se aplică în cazul în care mărfurile din trimiterile poștale
cu o greutate de peste 250 de grame sunt introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii, dar nu sunt acoperite de o declarație sumară de intrare. Analiza
de risc se efectuează în momentul prezentării mărfurilor și, atunci când
acestea sunt disponibile, pe baza declarației de depozitare temporară sau
a declarației vamale aferente mărfurilor respective.
▼C2
Până la 31 decembrie 2020, Comisia revizuiește situația mărfurilor din
trimiterile poștale conform prezentului alineat pentru a face adaptările
care se vor dovedi necesare ținând seama de utilizarea mijloacelor elec
tronice de către operatorii poștali pentru circulația mărfurilor.
▼M1
(3)
Până la datele de modernizare a sistemului de control al impor
turilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, alineatul (2) din prezentul articol nu se aplică și se
renunță la depunerea unei declarații sumare de intrare pentru mărfurile
care fac obiectul unor trimiteri poștale.
(4)
Până la data de modernizare a sistemului de control al impor
turilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, se renunță la depunerea declarației sumare de intrare
pentru mărfurile care fac parte dintr-un transport, a căror valoare
intrinsecă nu depășește 22 EUR, cu condiția ca autoritățile vamale să
accepte, cu acordul operatorului economic, să efectueze o analiză a
riscurilor utilizând informațiile conținute sau furnizate de sistemul
utilizat de operatorul economic.
▼B
Articolul 105
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului maritim
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii
pe cale maritimă, declarația sumară de intrare se depune în următoarele
termene:

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 70
▼B
(a) pentru mărfurile containerizate, altele decât cele cărora li se aplică
litera (c) sau litera (d), cu cel puțin 24 de ore înainte ca mărfurile să
fie încărcate pe nava cu care urmează să fie introduse pe teritoriul
vamal al Uniunii;
(b) pentru mărfurile în vrac sau fracționate, altele decât cele cărora li se
aplică literele (c) sau (d), cel târziu cu 4 ore înainte de sosirea navei
în primul port de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii;
(c) cel târziu cu două ore înainte de sosirea navei în primul port de
intrare pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul mărfurilor provenind
de la oricare dintre următoarele:
(i) Groenlanda;
(ii) Insulele Feroe;
(iii) Islanda;
(iv) porturile de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră și
Marea Mediterană;
(v) toate porturile din Maroc;
▼C2
(d) pentru mișcări, altele decât cele cărora li se aplică litera (c), între un
teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii și departa
mentele franceze de peste mări, Azore, Madeira sau Insulele
Canare, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de
douăzeci și patru de ore, cu cel puțin două ore înainte de sosirea
în primul port situat pe teritoriul vamal al Uniunii.
▼B
Articolul 106
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului aerian
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
(1)
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii pe cale aeriană, declarația sumară de intrare se depune cât mai
curând posibil.
▼C2
Declarația sumară de intrare, completată cu setul minim de date, se
depune cel târziu înainte ca mărfurile să fie încărcate pe aeronava cu
care urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii.
▼B
(2)
În cazul în care numai setul minim de date al declarației sumare
de intrare a fost furnizat în termenul menționat la al doilea paragraf de
la alineatul (1), celelalte informații se furnizează în următoarele termene:
(a) în cazul zborurilor cu o durată mai mică de 4 ore, cel târziu până în
momentul plecării efective a aeronavei;
(b) în cazul altor zboruri, cel târziu cu 4 ore înainte de sosirea aeronavei
în primul aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii.
▼M1
(3)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, până
la data de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat
în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, declarația
sumară de intrare se depune în următoarele termene:
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(a) în cazul zborurilor cu o durată mai mică de patru ore, cel târziu
până în momentul plecării efective a aeronavei; și
(b) pentru zborurile cu o durată de patru ore sau mai mare, cel târziu cu
patru ore înainte de sosirea aeronavei în primul aeroport situat pe
teritoriul vamal al Uniunii.
▼B
Articolul 107
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului pe calea ferată
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
▼C2
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii
pe calea ferată, declarația sumară de intrare se depune în următoarele
termene:
▼B
(a) în cazul în care călătoria cu trenul de la stația ultimei compuneri a
trenului situată într-o țară terță până la biroul vamal de primă intrare
durează mai puțin de două ore, cel târziu cu o oră înainte de sosirea
mărfurilor la locul care ține de competența respectivului birou
vamal;
(b) în toate celelalte cazuri, cel târziu cu două ore înainte de sosirea
mărfurilor la locul care ține de competența biroului vamal de primă
intrare.
Articolul 108
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului rutier
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii
pe cale rutieră, declarația sumară de intrare se depune cel târziu cu o oră
înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența biroului
vamal de primă intrare.
Articolul 109
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului pe căile navigabile interioare
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii
pe căile navigabile interioare, declarația sumară de intrare se depune cel
târziu cu două ore înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de
competența biroului vamal de primă intrare.
Articolul 110
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în cazul
transportului combinat
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii
pe un mijloc de transport care este, la rândul său, transportat pe un
mijloc de transport activ, termenul de depunere a declarației sumare
de intrare este termenul aplicabil mijlocului de transport activ.
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▼B
Articolul 111
Termenele de depunere a declarației sumare de intrare în caz de
forță majoră
[Articolul 127 alineatele (3) și (7) din cod]
Termenele menționate la articolele 105-109 nu se aplică în caz de forță
majoră.
Articolul 112
Furnizarea datelor declarației sumare de intrare de către alte
persoane în cazuri specifice în ceea ce privește transportul pe cale
maritimă sau pe căile navigabile interioare
[Articolul 127 alineatul (6) din cod]
(1)
Atunci când, în cazul unui transport pe cale maritimă sau pe căile
navigabile interioare, pentru aceleași mărfuri unul sau mai multe
contracte de transport suplimentare care intră sub incidența unuia sau
mai multor conosamente au fost încheiate de una sau mai multe
persoane diferite de transportator, iar persoana care eliberează conosa
mentul nu pune la dispoziție datele necesare pentru declarația sumară de
intrare partenerului său contractual care eliberează un conosament
acestuia sau partenerului său contractual cu care a încheiat un acord
de consolidare a mărfurilor, persoana care nu pune datele la dispoziție
furnizează respectivele date biroului vamal de primă intrare în confor
mitate cu articolul 127 alineatul (6) din cod.
În cazul în care destinatarul indicat în conosament, care nu are niciun
conosament subiacent, nu pune datele necesare pentru declarația sumară
de intrare la dispoziția persoanei care eliberează respectivul conosament,
acesta trebuie să furnizeze aceste date către biroul vamal de primă
intrare.
(2)
Fiecare persoană care transmite datele menționate la articolul 127
alineatul (5) din cod este responsabilă pentru aceste date pe care le-a
depus în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (b) din
cod.
▼M1
(3)
Până la datele de modernizare a sistemului de control al impor
turilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, alineatele (1) și (2) din prezentul articol nu se aplică.
▼B
Articolul 113
Furnizarea datelor declarației sumare de intrare de către alte
persoane în cazuri specifice în ceea ce privește transportul pe cale
aeriană
[Articolul 127 alineatul (6) din cod]
(1)
Atunci când, în cazul unui transport pe cale aeriană, pentru
aceleași mărfuri unul sau mai multe contracte de transport suplimentare
care intră sub incidența uneia sau mai multor scrisori de transport aerian
au fost încheiate de una sau mai multe persoane diferite de transportator,
iar persoana care eliberează scrisoarea de transport aerian nu pune la
dispoziție datele necesare pentru declarația sumară de intrare parte
nerului său contractual care eliberează o scrisoare de transport aerian
acestuia sau partenerului său contractual cu care a încheiat un acord de
consolidare a mărfurilor, persoana care nu pune datele la dispoziție
furnizează respectivele date biroului vamal de primă intrare în confor
mitate cu articolul 127 alineatul (6) din cod.
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▼B
(2)
Atunci când, în cazul unui transport pe cale aeriană, mărfurile
sunt transportate în temeiul normelor din statutul Uniunii Poștale
Universale și operatorul poștal nu pune datele necesare pentru declarația
sumară de intrare la dispoziția transportatorului, operatorul poștal trebuie
să furnizeze aceste informații biroului vamal de primă intrare, în confor
mitate cu articolul 127 alineatul (6) din cod.

(3)
Fiecare persoană care transmite datele menționate la articolul 127
alineatul (5) din cod este responsabilă pentru aceste date pe care le-a
depus în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (b) din
cod.

▼M1
(4)
Până la datele de modernizare a sistemului de control al impor
turilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, alineatele (1)-(3) din prezentul articol nu se aplică.

▼B
CAPITOLUL 2

Sosirea mărfurilor
▼M3
Articolul 114
Schimburile comerciale cu teritorii fiscale speciale
[Articolul 1 alineatul (3) din cod]
(1)
Statele membre aplică articolele 115-118 din prezentul regu
lament și articolele 133-152 din cod mărfurilor care sunt aduse de pe
un teritoriu fiscal special sau dintr-o altă parte a teritoriului vamal al
Uniunii care nu este un teritoriu fiscal special și nu se află în același stat
membru, și viceversa.

(2)
Atunci când se expediază mărfuri unionale de pe un teritoriu
fiscal special către o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu
este un teritoriu fiscal special, dar se află în același stat membru,
mărfurile sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor în cealaltă
parte a teritoriului vamal al Uniunii. Cu toate acestea, sub rezerva
acordului autorității vamale a statului membru în cauză, mărfurile pot
fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în orice alt loc desemnat sau
aprobat de autoritatea vamală respectivă înainte de plecarea lor de pe
teritoriul fiscal special.

Mărfurile sunt prezentate în vamă de către persoana care aduce
mărfurile în cealaltă parte a teritoriului vamal sau de către persoana în
al cărei nume sau pe seama căreia mărfurile sunt aduse în cealaltă parte
a teritoriului vamal al Uniunii.

(3)
Atunci când se expediază mărfuri unionale dintr-o parte a terito
riului vamal al Uniunii care nu este teritoriu fiscal special către un
teritoriu fiscal special din același stat membru, mărfurile sunt prezentate
în vamă imediat după sosirea lor pe acel teritoriu fiscal special. Cu toate
acestea, sub rezerva acordului autorității vamale a statului membru în
cauză, mărfurile pot fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în orice
alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală respectivă înainte de
plecarea lor din locul de expediere.
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▼M3
Mărfurile sunt prezentate de către persoana care aduce mărfurile pe
teritoriul fiscal special sau de către persoana în al cărei nume sau pe
seama căreia mărfurile sunt aduse pe teritoriul fiscal special.
(4)
Mărfurile unionale menționate la alineatele (2) și (3) intră sub
incidența dispozițiilor vamale doar în conformitate cu articolul 134 din
prezentul regulament.

Articolul 115
Aprobarea unui spațiu pentru prezentarea mărfurilor în vamă și
depozitarea temporară
[Articolul 139 alineatul (1) și articolul 147 alineatul (1) din cod]
(1)
Se poate aproba un alt spațiu pentru prezentarea mărfurilor decât
biroul vamal competent, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele
condiții:
(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și
(3) din cod și la articolul 117 din prezentul regulament;
(b) mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate
la cel târziu trei zile de la prezentarea lor sau la cel târziu șase zile
de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se
menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu
excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie
examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.
În cazul în care spațiul respectiv este deja autorizat pentru exploatarea
spațiilor de depozitare temporară, aprobarea respectivă nu este necesară.
(2)
Se poate aproba un alt loc decât un spațiu de depozitare
temporară pentru depozitarea temporară a mărfurilor în cazul în care
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și
(3) din cod și la articolul 117;
(b) mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate
la cel târziu trei zile de la prezentarea lor sau la cel târziu șase zile
de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se
menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu
excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie
examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.
▼B
Articolul 116
Evidențe
[Articolul 148 alineatul (4) din cod]
(1)
Evidențele menționate la articolul 148 alineatul (4) din cod
trebuie să conțină următoarele informații și date:
(a) trimitere la declarația de depozitare temporară pentru mărfurile
depozitate și trimitere la data corespunzătoare de sfârșit al depo
zitării temporare;
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▼B
(b) data și informațiile de identificare ale documentelor vamale privind
mărfurile depozitate și orice alte documente referitoare la depo
zitarea temporară a mărfurilor;
(c) datele, numerele de identificare, numărul și tipul de ambalaje,
cantitatea și descrierea tehnică sau comercială obișnuită a mărfurilor,
precum și, după caz, mărcile de identificare a containerului necesare
pentru identificarea mărfurilor;
▼C2
(d) localizarea mărfurilor și datele legate de orice mutare a mărfurilor;
▼B
(e) statutul vamal al mărfurilor;
(f) date privind formele de manipulare menționate la articolul 147
alineatul (2) din cod;
▼C2
(g) în ceea ce privește mutarea mărfurilor depozitate temporar între
spațiile de depozitare temporară aflate în state membre diferite,
datele cu privire la sosirea mărfurilor în spațiile de depozitare
temporară de destinație.
▼B
În cazul în care evidențele nu fac parte din contabilitatea principală în
scopuri vamale, evidențele fac trimitere la contabilitatea principală în
scopuri vamale.
(2)
Autoritățile vamale pot renunța la a cere unele dintre informațiile
menționate la alineatul (1), în cazul în care acest fapt nu influențează
negativ supravegherea și controalele vamale asupra mărfurilor.
►C2 Cu toate acestea, această derogare nu se aplică în cazul mutării
mărfurilor între spațiile de depozitare temporară. ◄
Articolul 117
Vânzarea cu amănuntul
[Articolul 148 alineatul (1) din cod]
Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară
menționate la articolul 148 din cod se acordă în următoarele condiții:
(a) spațiile de depozitare temporară nu sunt folosite în scopul vânzării
cu amănuntul;
(b) în cazul în care mărfurile depozitate prezintă un pericol sau pot
deteriora alte mărfuri sau necesită dotări speciale din alte motive,
spațiile de depozitare temporară sunt special echipate pentru depo
zitarea lor;
(c) spațiile de depozitare temporară sunt gestionate exclusiv de către
titularul autorizației.
▼C2
Articolul 118
Alte cazuri de mutare a mărfurilor depozitate temporar
[Articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod]
În conformitate cu articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod, autori
tățile vamale pot autoriza mutarea mărfurilor depozitate temporar între
diferite spații de depozitare temporară care fac obiectul diferitor auto
rizații de exploatare a spațiilor de depozitare temporară, cu condiția ca
titularii autorizațiilor respective să fie AEOC.
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▼B
TITLUL V
NORME GENERALE PRIVIND STATUTUL VAMAL, PLASAREA
MĂRFURILOR
SUB
UN
REGIM
VAMAL,
VERIFICAREA,
ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ ȘI DISPUNEREA DE MĂRFURI
CAPITOLUL 1

Statutul vamal al mărfurilor
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Articolul 119
Prezumția privind statutul vamal
[Articolul 153 alineatul (1) și articolul 155 alineatul (2) din cod]
(1)
Prezumția de a avea statutul vamal de mărfuri unionale nu se
aplică mărfurilor următoare:
(a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, care sunt sub
supraveghere vamală pentru a se stabili statutul lor vamal;
(b) mărfurile depozitate temporar;
(c) mărfurile plasate sub oricare dintre regimurile speciale, cu excepția
regimurilor de tranzit intern, de perfecționare pasivă și de destinație
finală;
(d) produsele de pescuit maritim capturate din mare în afara teritoriului
vamal al Uniunii de către o navă de pescuit a Uniunii, în alte ape
decât apele unei țări terțe, care sunt introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 129;
(e) mărfurile obținute din produsele menționate la litera (d) la bordul
unei nave de pescuit sau al unei nave-fabrică a Uniunii, pentru
producția cărora este posibil să se fi folosit alte produse având
statutul vamal de mărfuri unionale, care sunt introduse pe teritoriul
vamal al Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 129;
(f) produsele de pescuit maritim și alte produse extrase sau capturate pe
teritoriul vamal al Uniunii de nave care arborează pavilionul unei
țări terțe.
(2)
Mărfurile unionale pot circula, fără a face obiectul vreunui regim
vamal, de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii și pot
părăsi temporar acest teritoriu fără a li se modifica statutul vamal în
situațiile următoare:
(a) în cazul în care mărfurile sunt transportate pe cale aeriană și au fost
încărcate sau transbordate la un aeroport al Uniunii pentru expediere
către un alt aeroport al Uniunii, cu condiția ca acestea să fie trans
portate pe baza unui document de transport unic emis într-un stat
membru;
(b) în cazul în care mărfurile sunt transportate pe cale maritimă și au
fost transportate între porturi din Uniune de către un serviciu de
transport maritim regulat, autorizat în conformitate cu articolul 120;
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▼C2
(c) în cazul în care mărfurile sunt transportate pe calea ferată și au fost
transportate printr-o țară terță care este parte contractantă la
Convenția privind un regim de tranzit comun pe baza unui
document de transport unic emis într-un stat membru, iar această
posibilitate este prevăzută de un acord internațional.
▼B
(3)
Mărfurile unionale pot circula, fără a face obiectul vreunui regim
vamal, de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii și pot
părăsi temporar acest teritoriu fără a li se modifica statutul vamal în
situațiile următoare, cu condiția ca statutul lor vamal de mărfuri
unionale să fie dovedit:
(a) mărfuri care au fost aduse de la un punct la altul pe teritoriul vamal
al Uniunii și părăsesc temporar acest teritoriu pe cale maritimă sau
pe cale aeriană;
(b) mărfuri care au fost aduse de la un punct la altul al teritoriului
vamal al Uniunii traversând un teritoriu din afara teritoriului
vamal al Uniunii fără ca acestea să fi fost transbordate și sunt
transportate pe baza unui document de transport unic emis într-un
stat membru;
▼C2
(c) mărfuri care au fost aduse de la un punct la altul al teritoriului
vamal al Uniunii traversând un teritoriu din afara teritoriului
vamal al Uniunii și au fost transbordate în afara teritoriului vamal
al Uniunii într-un mijloc de transport altul decât cel pe care au fost
încărcate inițial pe baza unui document de transport nou eliberat ce
acoperă transportul din teritoriul din afara teritoriului vamal al
Uniunii, cu condiția ca noul document să fie însoțit de o copie a
documentului de transport unic original;
▼B
(d) vehiculele rutiere motorizate înmatriculate într-un stat membru care
au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii și au reintrat ulterior
pe acesta;
(e) ambalaje, paleți și alte echipamente similare cu excepția containe
relor, aparținând unei persoane stabilite pe teritoriul vamal al
Uniunii, care sunt folosite pentru transportul mărfurilor care au
părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii și au reintrat pe acesta;
(f) mărfurile transportate de călători în bagaje care nu sunt destinate
uzului comercial și care au părăsit temporar teritoriul vamal al
Uniunii și au reintrat pe acesta.

Secțiunea 2
Serviciul

de

transport maritim
scopuri vamale

regulat

în

Articolul 120
Autorizația de instituire a serviciilor de transport maritim regulat
[Articolul 155 alineatul (2) din cod]
(1)
O autorizație poate fi acordată de către autoritatea vamală
competentă să ia decizia unei companii maritime în ceea ce privește
serviciile de transport maritim regulat prin care îi permite să transporte
mărfuri unionale de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii și
să le poată scoate temporar din acest teritoriu fără a li se modifica
statutul vamal de mărfuri unionale.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 78
▼B
(2)

Autorizația se acordă numai în cazul în care compania maritimă:

(a) este stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii;
(b) respectă criteriul stabilit la articolul 39 litera (a) din cod;
(c) se angajează să comunice autorității vamale competente pentru
luarea deciziei informațiile menționate la articolul 121 alineatul
(1) după ce autorizația este emisă; și
(d) se angajează să nu facă nicio escală pe rutele de servicii de transport
maritim regulat în niciun port situat pe un teritoriu din afara terito
riului vamal al Uniunii și în nicio zonă liberă dintr-un port al
Uniunii și să nu facă nicio transbordare de mărfuri pe mare.
(3)
Companiile de transport maritim care au primit o autorizație în
conformitate cu prezentul articol furnizează serviciul de transport
maritim regulat menționat în prezentul articol.
Serviciul de transport maritim regulat este oferit prin intermediul
navelor înregistrate în acest scop în conformitate cu articolul 121.

Articolul 121
Înregistrarea navelor și a porturilor
[Articolul 22 alineatul (4) și articolul 155 alineatul (2) din cod]
(1)
Compania de transport maritim autorizată să instituie servicii de
transport maritim regulat în sensul articolului 119 alineatul (2) litera (b)
înregistrează navele pe care intenționează să le utilizeze și porturile în
care intenționează să facă escală în cadrul acestor servicii prin comu
nicarea următoarelor informații către autoritatea vamală competentă să ia
decizia:
(a) denumirile navelor afectate serviciului de transport maritim regulat;
(b) portul în care nava începe efectuarea serviciului de transport
maritim regulat;
(c) porturile de escală.
(2)
Înregistrarea menționată la alineatul (1) intră în vigoare în prima
zi lucrătoare de la data înregistrării de către autoritatea vamală
competentă să ia decizia.
▼C2
(3)
Compania de transport maritim autorizată să instituie servicii de
transport maritim regulat în sensul articolului 119 alineatul (2) litera (b)
notifică autorității vamale competente să ia decizia orice modificare a
informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), precum și
data și ora la care această modificare intră în vigoare.
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▼B
Articolul 122
Circumstanțe neprevăzute pe durata transportului prin servicii de
transport maritim regulat
[Articolul 153 alineatul (1) și articolul 155 alineatul (2) din cod]
Atunci când o navă înregistrată în vederea unui serviciu de transport
maritim regulat în sensul articolului 119 alineatul (2) litera (b), ca
urmare a unor circumstanțe neprevăzute transbordează mărfuri pe
mare, face escală sau încarcă sau descarcă mărfuri într-un port din
afara teritoriului vamal al Uniunii, într-un port care nu face parte din
serviciul de transport maritim regulat sau într-o zonă liberă a unui port
din Uniune, statutul vamal al mărfurilor respective nu poate fi modificat,
cu excepția cazului în care acestea au fost încărcate sau descărcate în
aceste locații.
În cazul în care autoritățile vamale au motive pentru a pune la îndoială
dacă mărfurile îndeplinesc aceste condiții, statutul vamal al mărfurilor
respective trebuie să fie dovedit.
▼M1
Articolul 122a
Sistemul de informații și comunicații RSS
[Articolul 155 alineatul (2) din cod]
(1)
Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul
CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
Comisia și autoritățile vamale ale statelor membre, cu ajutorul unui
sistem electronic de informații și comunicații privind serviciile de
transport maritim regulat, stochează și au acces la următoarele infor
mații:
(a) datele din cereri;
(b) autorizațiile de serviciu de transport maritim regulat și, dacă este
cazul, la modificarea sau revocarea acestora;
(c) numele porturilor de escală și numele navelor desemnate să
efectueze serviciul;
(d) orice altă informație utilă.
(2)
Autoritățile vamale din statul membru căruia îi este adresată
cererea notifică autoritățile vamale din celelalte state membre vizate
de serviciul de transport maritim prin intermediul sistemului electronic
de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim
regulat menționat la alineatul (1).
(3)
În cazul în care autoritățile vamale notificate resping cererea,
acest lucru este comunicat prin intermediul sistemului electronic de
informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat
menționat la alineatul (1).
(4)
Sistemul electronic de informații și comunicații privind serviciile
de transport maritim regulat menționat la alineatul (1) se utilizează
pentru stocarea autorizației și informarea autorităților vamale din
statele membre vizate de serviciul de transport maritim cu privire la
emiterea autorizației.
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(5)
În cazul în care o autorizație este revocată de autoritatea vamală
căreia i-a fost adresată cererea sau la cererea companiei de transport
maritim, autoritatea vamală respectivă notifică revocarea către autori
tățile vamale ale statelor membre vizate de serviciul de transport
maritim prin intermediul sistemului electronic de informații și comu
nicații privind serviciile de transport maritim regulat menționat la
alineatul (1).

▼B
Secțiunea 3
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale
Subsecțiunea 1
Dispoziții generale

Articolul 123
Perioada de valabilitate a unui T2L, T2LF sau a unui manifest
vamal al mărfurilor
[Articolul 22 alineatul (5) din cod]
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale sub forma unui T2L, T2LF
sau a unui manifest vamal al mărfurilor este valabilă timp de 90 de zile
de la data înregistrării sau, în cazul în care, în conformitate cu
articolul 128, nu există nicio obligație de a înregistra manifestul
vamal al mărfurilor, de la data stabilirii sale. La solicitarea persoanei
interesate și din motive justificate, biroul vamal poate stabili un termen
mai lung de valabilitate a dovezii.

Articolul 124
Mijloace de comunicare a MRN-ului unui T2L, T2LF sau al unui
manifest vamal al mărfurilor
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
MRN-ul unui T2L, T2LF sau al unui manifest vamal al mărfurilor poate
fi transmis prin oricare dintre următoarele alte mijloace decât tehnicile
de prelucrare electronică a datelor:

(a) un cod de bare;

(b) un document de înregistrare a statutului;

▼C2
(c) alte mijloace permise de autoritatea vamală care primește infor
mațiile.

▼M1
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului
unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în
aplicare 2014/255/UE, primul paragraf din prezentul articol nu se aplică.
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Articolul 124a
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui
document „T2L” sau „T2LF”
[Articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (3) litera (a) și
articolul 153 alineatul (2) din cod]
▼M1
Până la instalarea sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional
în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE și atunci când se utilizează un document „T2L” sau
„T2LF” pe suport de hârtie, se aplică următoarele dispoziții:
(a) persoana interesată introduce codul „T2L” sau „T2LF” în subdivi
ziunea din partea dreaptă a casetei 1 din formular și codul „T2Lbis”
sau „T2LFbis” în subdiviziunea din partea dreaptă a casetei 1 din
orice formulare complementare utilizate;
(b) autoritățile vamale pot autoriza orice persoane să utilizeze liste de
încărcare care nu îndeplinesc toate cerințele, în cazul în care
persoanele respective:
— sunt stabilite în Uniune;
— emit în mod regulat dovada statutului vamal de mărfuri unionale
sau autoritățile vamale competente dețin informații că persoanele
respective pot îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea
dovezilor;
— nu au comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale
sau fiscale;
(c) autorizațiile menționate la litera (b) se acordă numai în cazul în
care:
— autoritățile vamale sunt în măsură să supravegheze regimul și să
efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat în
raport cu nevoile persoanei respective; și
— persoana în cauză păstrează evidențe care permit autorităților
vamale să efectueze controale eficiente;
(d) un document „T2L” sau „T2LF” se întocmește într-un singur
exemplar;
(e) în cazul vizării de către serviciile vamale, viza trebuie să cuprindă
următoarele date care, pe cât posibil, trebuie să apară în caseta „C.
Biroul de plecare”:
— în cazul documentelor „T2L” sau „T2LF”, numele și ștampila
biroului competent, semnătura unui funcționar din biroul
respectiv, data vizei și fie numărul de înregistrare, fie numărul
declarației de expediere, dacă este necesară o astfel de decla
rație;
— în cazul formularelor complementare sau al listelor de încărcare,
numărul care apare pe documentul „T2L” sau „T2LF”, aplicat
fie prin intermediul unei ștampile care cuprinde numele biroului
competent, fie scris de mână; dacă este scris de mână, acesta
este însoțit de ștampila oficială a biroului respectiv.
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▼M1
Documentele se înmânează persoanei interesate.

▼B
Subsecțiunea 2
Dovezi prezentate prin alte mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor

▼C2
Articolul 125
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru călători, alții
decât operatorii economici
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Un călător, altul decât un operator economic, poate depune o cerere pe
suport de hârtie pentru o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale.

▼B
Articolul 126
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unei
facturi sau a documentului de transport
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale atunci când valoarea
acestora nu depășește 15 000 EUR poate fi prezentată prin oricare dintre
următoarele alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a
datelor:

(a) factura aferentă mărfurilor;

(b) documentul de transport pentru mărfuri.

(2)
►C2 Factura sau documentul de transport menționat la alineatul
(1) cuprinde cel puțin numele și adresa completă ale expeditorului sau
ale persoanei interesate atunci când nu există un expeditor, biroul vamal
competent, numărul de colete și natura lor, mărcile și numerele de
referință ale acestora, descrierea mărfurilor, precum și greutatea brută
a mărfurilor (kg), valoarea mărfurilor și, dacă este cazul, numerele
containerelor. ◄

Expeditorul sau persoana interesată, atunci când nu există un expeditor,
identifică statutul vamal de mărfuri unionale indicând codul „T2L” sau
„T2LF”, după caz, alături de semnătura sa pe factură sau pe documentul
de transport.

▼M1
(3)
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor
statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul vizării de către serviciile
vamale, viza cuprinde numele și ștampila biroului vamal competent,
semnătura unui funcționar din biroul respectiv, data vizei și fie
numărul de înregistrare, fie numărul declarației de expediere, dacă
este necesară o astfel de declarație.
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Articolul 126a
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui
manifest al companiei de transport maritim
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
▼M1
(1)
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor
statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, manifestul companiei de transport
maritim include cel puțin următoarele informații:
(a) denumirea și adresa completă a companiei de transport maritim;
(b) denumirea navei;
(c) locul și data încărcării mărfurilor;
(d) locul descărcării mărfurilor.
Pentru fiecare transport, manifestul cuprinde de asemenea:
(e) referința conosamentului sau a unui alt document comercial;
(f) numărul, descrierea, marcajele și numerele de referință ale coletelor;
(g) denumirea comercială uzuală a mărfurilor, incluzând suficiente
detalii pentru a permite identificarea acestora;
(h) masa brută, în kilograme;
(i) numerele de identificare ale containerelor, dacă este cazul; și
(j) următoarele indicații referitoare la statutul mărfurilor:
— litera „C” (echivalentă cu „T2L”) pentru mărfurile al căror statut
de mărfuri unionale poate fi justificat;
— litera „F” (echivalentă cu „T2LF”) pentru mărfurile al căror
statut de mărfuri unionale poate fi justificat, cu destinația spre
sau provenind dintr-o parte a teritoriului vamal al Uniunii unde
nu se aplică dispozițiile Directivei 2006/112/CE;
— litera „N” pentru toate celelalte mărfuri.
(2)
În cazul vizării de către serviciile vamale, manifestul companiei
de transport maritim cuprinde numele și ștampila biroului vamal
competent, semnătura unui funcționar din biroul respectiv și data vizării.
▼B
Articolul 127
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale în carnetele TIR sau
ATA sau în formularele 302
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
În cazul în care mărfurile unionale sunt transportate în conformitate cu
Convenția TIR, cu Convenția ATA, cu Convenția de la Istanbul sau cu
Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la
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statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, dovada
statutului vamal de mărfuri unionale poate fi transmisă prin alte
mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

Subsecțiunea 3
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale emisă de
un emitent autorizat

Articolul 128
▼M1
Facilități pentru emiterea unui tip de dovadă de către un emitent
autorizat
▼B
[Articolul 153 alineatul (2) din cod]
(1)
Orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii și care
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 39 literele (a) și (b) din cod
poate fi autorizată să emită:
(a) T2L sau T2LF fără a trebui să solicite o viză;
(b) manifestul vamal al mărfurilor, fără a trebui să solicite o viză și
înregistrarea dovezii de la biroul vamal competent.
▼M1
(2)
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor
statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale ale oricărui stat
membru pot autoriza orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al
Uniunii care solicită autorizarea în vederea stabilirii statutului vamal
de mărfuri unionale prin intermediul unei facturi sau al unui
document de transport aferent mărfurilor care au statutul vamal de
mărfuri unionale a căror valoare depășește 15 000 EUR, al unui
document „T2L” sau „T2LF” sau al unui manifest emis de o
companie de transport maritim să utilizeze astfel de documente fără a
fi necesar să le prezinte pentru vizare biroului vamal competent.
(3)
Autorizațiile menționate la alineatele (1) și (2) se eliberează de
către biroul vamal competent, la cererea persoanei interesate.
(4)
Autorizația menționată la alineatul (2) se acordă numai în cazul în
care:
(a) persoana în cauză nu a comis încălcări grave sau repetate ale legi
slației vamale sau fiscale;
(b) autoritățile vamale competente sunt în măsură să supravegheze
regimul și să efectueze controale fără un efort administrativ dispro
porționat față de necesitățile persoanei în cauză;
(c) persoana în cauză păstrează evidențe care permit autorităților vamale
să efectueze controale eficiente; și

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 85
▼M1
(d) persoana în cauză emite în mod regulat dovada statutului vamal de
mărfuri unionale sau autoritățile vamale competente dețin informații
că aceasta poate îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea
dovezilor respective.
(5)
În cazul în care persoanei în cauză i-a fost acordat statutul de
AEO, în conformitate cu articolul 38 din cod, condițiile enumerate la
alineatul (4) literele (a)-(c) din prezentul articol sunt considerate a fi
îndeplinite.
▼M3
Articolul ►M1 ►C4 128a ◄ ◄
Formalitățile îndeplinite la eliberarea unui document „T2L” sau
„T2LF”, a unei facturi sau a unui document de transport de
către un emitent autorizat
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
▼M1
▼C4
(1)
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor
statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, emitentul autorizat face o copie a
fiecărui document „T2L” sau „T2LF” eliberat. Autoritățile vamale
stabilesc condițiile în care această copie este prezentată în scopul
controlului și păstrată timp de cel puțin trei ani.
(2)
Autorizația la care se face referire la articolul 128 alineatul (2)
menționează, în special:
(a) biroul vamal însărcinat cu preautentificarea formularelor „T2L” sau
„T2LF” utilizate în scopul întocmirii documentelor respective, în
sensul articolului 128b alineatul (1);
(b) condițiile în care emitentul autorizat stabilește că formularele au fost
utilizate în mod adecvat;
(c) categoriile sau circulația mărfurilor excluse;
(d) termenul și condițiile în care emitentul autorizat informează biroul
vamal competent pentru a-i permite acestuia să efectueze even
tualele controale necesare înaintea plecării mărfurilor;
(e) faptul că pe prima pagină a documentelor comerciale respective sau
în caseta „C. Biroul de plecare”, care se află pe prima pagină a
formularelor folosite în scopul întocmirii documentului „T2L” sau
„T2LF” și, dacă este necesar, pe prima pagină a formularelor
complementare, sunt aplicate în prealabil ștampila biroului vamal
menționat la alineatul (2) litera (a) și semnătura unui funcționar
din acest birou; sau
(i) sunt aplicate în prealabil ștampila biroului vamal menționat la
alineatul (2) litera (a) și semnătura unui funcționar din biroul
respectiv; sau
(ii) este aplicată o ștampilă specială a emitentului autorizat.
Ștampila poate fi preimprimată pe formulare atunci când
imprimarea este încredințată unei imprimerii autorizate în
acest scop. Casetele 1, 2 și 4-6 de pe ștampila specială
trebuie să fie completate cu următoarele informații:
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— stema sau alte semne sau litere care desemnează țara;
— biroul vamal competent;
— data;
— emitentul autorizat; și
— numărul autorizației.
(f) cel târziu în momentul expedierii mărfurilor, emitentul autorizat
completează formularul și îl semnează. De asemenea, acesta
completează în caseta „D. Controlat de biroul de plecare” din docu
mentul „T2L” sau „T2LF” sau într-un loc vizibil din documentul
comercial utilizat numele biroului vamal competent, data întocmirii
documentului, precum și una dintre următoarele mențiuni:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj
Articolul 128b
Facilități pentru un emitent autorizat
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor
statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de
punere în aplicare 2014/255/UE, emitentul autorizat poate fi autorizat
să nu semneze documentele „T2L” sau „T2LF” sau documentele
comerciale utilizate purtând ștampila specială menționată la articolul 128
a alineatul (2) litera (e) punctul (ii) care sunt întocmite cu ajutorul unui
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sistem electronic sau automat de prelucrare a datelor. Această autorizație
se acordă cu condiția ca emitentul autorizat să fi remis, în prealabil,
autorităților respective un angajament scris prin care se declară
responsabil de consecințele juridice care decurg din toate documentele
„T2L” sau „T2LF” sau din toate documentele comerciale emise
prevăzute cu ștampila specială.
(2)
Documentele „T2L” sau „T2LF” sau documentele comerciale
întocmite în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) conțin în locul
semnăturii emitentului autorizat una dintre următoarele mențiuni:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.
Articolul 128c
Autorizația de întocmire a manifestului companiei de transport
maritim după plecare
[Articolul 153 alineatul (2) din cod]
Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului
unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în
aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale ale statelor membre pot
autoriza companiile de transport maritim să nu întocmească manifestul
menționat la articolul 199 alineatul (2) din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447, care servește la justificarea statutului vamal de
mărfuri unionale, decât cel târziu a doua zi după plecarea navei și, în
orice caz, înaintea sosirii navei în portul de destinație.
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Articolul ►M1 ►C4 128d ◄ ◄
Condiții care trebuie îndeplinite pentru acordarea autorizației de
întocmire a manifestului companiei de transport maritim după
plecare
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]
▼M1
▼C4
(1)
Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul
CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
autorizația de a nu întocmi manifestul companiei de transport maritim
care servește la justificarea statutului vamal de mărfuri unionale decât
cel târziu a doua zi după plecarea navei și, în orice caz, înaintea sosirii
navei în portul de destinație se acordă numai companiilor de transport
maritim internaționale care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) sunt stabilite în Uniune;
(b) emit în mod regulat dovada statutului vamal de mărfuri unionale sau
autoritățile vamale competente dețin informații că acestea pot
îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea dovezilor;
(c) nu au comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau
fiscale;
(d) utilizează sisteme de schimb electronic de date pentru a transmite
informațiile între porturile de plecare și de destinație pe teritoriul
vamal al Uniunii;
(e) operează un număr semnificativ de călătorii între statele membre pe
itinerarii recunoscute.
(2)
Autorizațiile menționate la alineatul (1) se acordă numai în cazul
în care:
(a) autoritățile vamale sunt în măsură să supravegheze regimul și să
efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat în
raport cu nevoile persoanei respective; și
(b) persoanele respective păstrează evidențe care permit autorităților
vamale să efectueze controale eficiente.
(3)
În cazul în care persoana respectivă este titularul unui certificat
AEO menționat la articolul 38 alineatul (2) litera (a) din cod, cerințele
menționate la alineatul (1) litera (c) și la alineatul (2) litera (b) din
prezentul articol sunt considerate ca fiind îndeplinite.
(4)
La primirea unei cereri, autoritățile vamale ale statului membru în
care este stabilită compania de transport maritim notifică această cerere
celorlalte state membre pe teritoriul cărora sunt situate porturile de
plecare sau de destinație prevăzute.
În cazul în care nu se primește nicio obiecție în termen de 60 de zile de
la data notificării, autoritățile vamale autorizează utilizarea procedurii
simplificate prevăzute la articolul 128c.
Autorizația este valabilă în statele membre vizate și nu se aplică decât
operațiunilor de transport efectuate între porturile prevăzute în autori
zație.
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▼C4
(5)

Simplificarea se aplică după cum urmează:

(a) manifestul pentru portul de plecare este transmis printr-un sistem
electronic de schimb de date către portul de destinație;
(b) compania maritimă introduce în manifest informațiile menționate la
articolul 126a;
(c) manifestul transmis prin schimb electronic de date (denumit în
continuare „manifestul transmis prin schimb de date”) se prezintă
autorităților vamale din portul de plecare cel târziu în ziua lucrătoare
următoare plecării navei și, în orice caz, înainte de sosirea navei în
portul de destinație. Autoritățile vamale pot solicita un exemplar
tipărit al manifestului transmis prin schimb de date atunci când nu
au acces la un sistem de informații aprobat de autoritățile vamale
care conține manifestul transmis prin schimb de date;
(d) manifestul transmis prin schimb de date se prezintă autorităților
vamale din portul de destinație. Autoritățile vamale pot solicita un
exemplar tipărit al manifestului transmis prin schimb de date atunci
când nu au acces la un sistem de informații aprobat de autoritățile
vamale care conține manifestul transmis prin schimb de date.
(6)

Se efectuează următoarele notificări:

(a) compania de transport maritim notifică autorităților vamale orice
încălcare sau neregulă;
(b) autoritățile vamale din portul de destinație notifică de îndată ce este
posibil orice încălcare sau neregulă autorităților vamale din portul
de plecare, precum și autorității care a eliberat autorizația.
▼B
Subsecțiunea 4
Dispoziții specifice privind produsele de pescuit
maritim și mărfurile obținute din astfel de produse

Articolul 129
Statutul vamal al produselor de pescuit maritim și al mărfurilor
obținute din astfel de produse
[Articolul 153 alineatul (2) din cod]
Pentru a dovedi statutul vamal de mărfuri unionale al produselor și
mărfurilor enumerate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e), se
stabilește că mărfurile au fost transportate direct către teritoriul vamal al
Uniunii în unul dintre următoarele moduri:
(a) cu nava de pescuit a Uniunii care a capturat și, după caz, a trans
format produsele;
(b) cu nava de pescuit a Uniunii ca urmare a transbordării produselor de
pe nava menționată la litera (a);
▼C2
(c) cu nava fabrică a Uniunii care a transformat produsele a ca urmare a
transbordării produselor de pe nava menționată la litera (a);
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▼B
(d) cu oricare altă navă pe care au fost transbordate produsele și
mărfurile menționate de pe navele menționate la literele (a), (b)
sau (c), fără să fi suferit modificări ulterioare;

(e) cu un mijloc de transport prevăzut într-un document de transport
unic întocmit într-o țară sau un teritoriu care nu face parte din
teritoriul vamal al Uniunii, pe care au fost descărcate produsele
sau mărfurile de pe navele menționate la literele (a), (b), (c) sau (d).

Articolul 130
Dovada statutului vamal al produselor de pescuit maritim și al
mărfurilor obținute din astfel de produse
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
Pentru a dovedi statutul vamal în conformitate cu articolul 129,
jurnalul de pescuit, declarația de debarcare, declarația de transbordare și
datele de la sistemul de monitorizare a navelor, după caz, cerute în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului
includ următoarele informații:

(a) locul în care produsele de pescuit maritim au fost capturate, ceea ce
permite să se stabilească dacă produsele sau mărfurile au statutul
vamal de mărfuri unionale în conformitate cu articolul 129;

(b) produsele de pescuit maritim (nume și tip) și greutatea brută (kg) a
acestora;

(c) tipul de mărfuri obținute din produse de pescuit maritim menționate
la litera (b), descrise într-un mod care să permită clasificarea
acestora în Nomenclatura combinată și greutatea brută (kg).

▼C2
(2)
În caz de transbordare a produselor și mărfurilor menționate la
articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe o navă de pescuit a
Uniunii sau pe o navă fabrică a Uniunii (navă receptoare), jurnalul de
pescuit sau declarația de transbordare a navei de pescuit a Uniunii sau a
navei-fabrică a Uniunii de pe care sunt transbordate produsele și
mărfurile includ, în plus față de informațiile menționate la alineatul
(1), numele, statul de pavilion, numărul de înmatriculare și numele
complet al căpitanului navei receptoare pe care au fost transbordate
produsele și mărfurile.

Jurnalul de pescuit sau declarația de transbordare a navei receptoare
cuprind, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1) literele
(b) și (c), numele, statul de pavilion, numărul de înmatriculare și numele
complet al comandantului navei de pescuit a Uniunii sau a navei fabrică
a Uniunii de pe care au fost transbordate produsele sau mărfurile.
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▼B
(3)
În sensul alineatelor (1) și (2), autoritățile vamale acceptă un
jurnal de pescuit, o declarație de debarcare sau o declarația de trans
bordare ținute pe suport de hârtie pentru navele cu o lungime totală
egală sau mai mare de 10 metri, dar nu mai mare de 15 metri.
▼M3
Articolul 131
Transbordarea
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
▼C1
(1)
În caz de transbordare a produselor și a mărfurilor menționate la
articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe alte nave receptoare decât
navele de pescuit ale Uniunii sau navele-fabrică ale Uniunii, dovada
statutului vamal de mărfuri unionale se face printr-un exemplar tipărit
al declarației de transbordare a navei receptoare, însoțit de un exemplar
tipărit al jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al datelor
din sistemul de monitorizare a navelor, după caz, ale navei de pescuit a
Uniunii sau ale navei-fabrică a Uniunii de pe care produsele sau
mărfurile au fost transbordate.

(2)
În cazul mai multor transbordări se prezintă, de asemenea, un
exemplar tipărit al tuturor declarațiilor de transbordare.

▼B
Articolul 132
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru produsele de
pescuit maritim și alte produse extrase sau capturate pe teritoriul
vamal al Uniunii de nave care arborează pavilionul unei țări terțe
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru produse de pescuit
maritim și alte produse extrase sau capturate pe teritoriul vamal al
Uniunii de nave care arborează pavilionul unei țări terțe se poate
demonstra printr-un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit.

▼M3
Articolul 133
Produsele și mărfurile transbordate și transportate printr-o țară sau
un teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
În cazul în care produsele și mărfurile menționate la articolul 119
alineatul (1) literele (d) și (e) sunt transbordate și transportate printr-o
țară sau un teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii, se
pun la dispoziție, în scopul de a se face dovada statutului vamal în
conformitate cu articolul 129, un exemplar tipărit al jurnalului de
pescuit al navei de pescuit a Uniunii sau al navei-fabrică a Uniunii
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▼M3
însoțit de o copie tipărită a declarației de transbordare, dacă este cazul,
pe care se indică, în plus față de informațiile enumerate la articolul 130
alineatul (1), următoarele informații:
(a) viza autorității vamale din țara sau teritoriul în cauză;
(b) datele de sosire în țara sau pe teritoriul în cauză și de plecare din
acestea a produselor și a mărfurilor respective;
(c) mijlocul de transport folosit pentru reexpedierea către teritoriul
vamal al Uniunii;
(d) adresa autorității vamale menționate la litera (a).
În scopul prezentării la autoritatea vamală a unei țări sau a unui teritoriu
care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii, exemplarul tipărit al
jurnalului de pescuit menționat la primul paragraf nu trebuie să includă
informațiile despre locul în care au fost capturate produsele de pescuit
maritim astfel cum se prevede la articolul 130 alineatul (1) litera (a).
(2)
Dacă sunt utilizate alte formulare sau documente decât un
exemplar tipărit al jurnalului de pescuit în scopurile prevăzute la
alineatul (1), acele formulare sau documente includ, pe lângă infor
mațiile necesare conform alineatului (1), o referire la jurnalul de
pescuit, care permite identificarea respectivei campanii de pescuit.
▼B
CAPITOLUL 2

Plasarea mărfurilor sub un regim vamal
Secțiunea 1
Dispoziții generale
▼M3
Articolul 134
Declarațiile vamale în schimburile comerciale cu teritorii fiscale
speciale
[Articolul 1 alineatul (3) din cod]
(1)
Următoarele dispoziții se aplică mutatis mutandis în ceea ce
privește schimburile comerciale cu mărfuri unionale menționate la
articolul 1 alineatul (3) din cod:
(a) capitolele 2, 3 și 4 din titlul V din cod;
(b) capitolele 2 și 3 din titlul VIII din cod;
(c) capitolele 2 și 3 din titlul V din prezentul regulament;
(d) capitolele 2 și 3 din titlul VIII din prezentul regulament.
(2)
În contextul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale,
menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul
aceluiași stat membru, autoritățile vamale din acel stat membru pot fi de
acord să fie utilizat un document unic pentru declararea expedierii („de
clarație de expediere”) și a introducerii („declarație de introducere”)
mărfurilor expediate către, dinspre sau între teritorii fiscale speciale.
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▼M3
(3)
Până la datele la care sunt actualizate sistemele naționale de
import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE)
2016/578, în cadrul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale,
menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul
aceluiași stat membru, autoritatea vamală a acelui stat membru poate
autoriza utilizarea unei facturi sau a unui document de transport în locul
declarației de expediere sau de introducere.
▼B
Articolul 135
Declarație verbală de punere în liberă circulație
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
(1)
Declarațiile vamale de punere în liberă circulație pot fi depuse pe
cale verbală pentru următoarele mărfuri:
(a) mărfuri fără caracter comercial;
(b) mărfuri cu caracter comercial, conținute în bagajele personale ale
călătorilor, în măsura în care acestea fie nu au o valoare mai mare
de 1 000 EUR, fie nu au o greutate netă mai mare de 1 000 de
kilograme;
(c) produse obținute de fermierii din Uniune pe proprietăți situate într-o
țară terță și produse din activitățile de pescuit, piscicultură și
vânătoare care beneficiază de o scutire de taxe în temeiul articolelor
35-38 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009;
(d) semințe, îngrășăminte și produse pentru tratamentul solului și al
recoltelor importate de producătorii agricoli din statele terțe pentru
a fi folosite pe proprietăți învecinate acelor state, care beneficiază de
o scutire de taxe în temeiul articolelor 39 și 40 din Regulamentul
(CE) nr. 1186/2009.
(2)
Declarațiile vamale de punere în liberă circulație se pot face
verbal pentru mărfurile menționate la articolul 136 alineatul (1) cu
condiția ca mărfurile să beneficieze de scutirea de taxe la import în
calitate de mărfuri reintroduse.

Articolul 136
Declarație verbală pentru admitere temporară și reexport
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
(1)
Declarațiile vamale de admitere temporară pot fi depuse pe cale
verbală pentru următoarele mărfuri:
▼M3
(a) paleți, containere și mijloace de transport, precum și piese de
schimb, accesorii și echipamente destinate acelor paleți, containere
și mijloace de transport, astfel cum se prevede la articolele 208-216;
▼B
(b) obiecte de uz personal și mărfuri pentru scopuri sportive menționate
la articolul 219;
(c) bunuri de primă necesitate oferite gratuit de către stat pentru navi
gatori folosite pe un vas angajat în trafic maritim internațional,
menționate la articolul 220 litera (a);
(d) echipamente medicale, chirurgicale și de laborator menționate la
articolul 222;
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▼B
(e) animale menționate la articolul 223, cu condiția ca acestea să fie
destinate pentru transhumanță sau pășunat sau pentru efectuarea de
muncă sau transport;
(f) echipamente prevăzute la articolul 224 litera (a);
(g) instrumente și aparate necesare unui medic pentru acordarea de
asistență unui pacient în așteptarea unui transplant de organe, care
îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 226 alineatul (1);
(h) ajutoare umanitare în caz de calamitate utilizate în cadrul unor
măsuri de contracarare a efectelor dezastrelor sau a unor situații
similare care afectează teritoriul vamal al Uniunii;
(i) instrumente muzicale portabile importate cu titlu temporar de către
călători pentru a fi utilizate ca echipament profesional;
(j) ambalaje care sunt importate pline și sunt destinate reexportului
goale sau pline, care prezintă marcajele permanente și rezistente la
ștergere pentru identificarea unei persoane stabilite în afara terito
riului vamal al Uniunii;
(k) echipamente destinate producției și transmisiei de programe de radio
și televiziune și vehiculele special adaptate pentru producția și
transmisia de programe de radio și televiziune și echipamentele
acestora, importate de către organizații publice sau private stabilite
în afara teritoriului vamal al Uniunii și aprobate de autoritățile
vamale care eliberează autorizațiile pentru admiterea temporară a
unor astfel de echipamente și vehicule;
(l) alte mărfuri, în cazul în care acest lucru este autorizat de către
autoritățile vamale.
(2)
Declarațiile de reexport se pot face verbal la descărcarea unui
regim de admitere temporară pentru mărfurile menționate la alineatul (1).

Articolul 137
Declarații verbale la export
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
(1)
Declarațiile vamale de export pot fi făcute pe cale verbală pentru
următoarele mărfuri:
(a) mărfuri fără caracter comercial;
(b) mărfuri cu caracter comercial, în măsura în care acestea fie nu au o
valoare mai mare de 1 000 EUR, fie nu au o greutate netă mai mare
de 1 000 de kilograme;
(c) mijloace de transport înregistrate pe teritoriul vamal al Uniunii și
care sunt destinate reimportului, precum și piesele de schimb, acce
soriile și echipamentele pentru aceste mijloace de transport;
(d) animale domestice exportate cu ocazia transferului de activități
agricole din Uniune către o țară terță care beneficiază de o scutire
de taxe în temeiul articolului 115 din Regulamentul (CE)
nr. 1186/2009;
(e) produse obținute de producătorii agricoli care își desfășoară acti
vitatea pe proprietăți situate în Uniune, care beneficiază de o
scutire de taxe în temeiul articolelor 116, 117 și 118 din Regula
mentul (CE) nr. 1186/2009;
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▼B
(f) semințe exportate de producătorii agricoli pentru folosirea pe
proprietăți situate în țări terțe, care beneficiază de o scutire de
taxe în temeiul articolelor 119 și 120 din Regulamentul (CE)
nr. 1186/2009;
(g) furaje și hrană care însoțesc animalele pe durata exportului acestora
și care beneficiază de o scutire de taxe în temeiul articolului 121 din
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009.
(2)
Declarațiile vamale de export se pot face verbal în ceea ce
privește mărfurile menționate la articolul 136 alineatul (1), în cazul în
care mărfurile în cauză sunt destinate reimportului.
Articolul 138
Mărfuri considerate a fi declarate pentru punerea în liberă
circulație în conformitate cu articolul 141
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
În cazul în care nu se declară prin alte mijloace, următoarele mărfuri
sunt considerate ca fiind declarate pentru punerea în liberă circulație, în
conformitate cu articolul 141:
(a) mărfurile fără caracter comercial conținute în bagajele personale ale
călătorilor care beneficiază de scutirea de taxe la import fie în
conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009,
fie ca mărfuri reintroduse;
(b) mărfurile menționate la articolul 135 alineatul (1) literele (c) și (d);
(c) mijloacele de transport care beneficiază de scutirea de taxe la import
ca mărfuri reintroduse în conformitate cu articolul 203 din cod;
(d) instrumentele muzicale portabile reimportate de călători și care
beneficiază de scutirea de taxe la import ca mărfuri reintroduse în
conformitate cu articolul 203 din cod;
(e) obiecte de corespondență;
▼C2
(f) mărfurile dintr-o trimitere poștală, care beneficiază de scutirea de
taxe la import în conformitate cu articolele 23-27 din Regulamentul
(CE) nr. 1186/2009.
▼M1
Cu toate acestea, până la datele de modernizare a sistemelor naționale
de import pentru statul membru în care mărfurile sunt considerate a fi
declarate, menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare
2014/255/UE, se aplică următoarele dispoziții:
(a) litera (f) de la primul paragraf se aplică numai dacă mărfurile în
cauză beneficiază și de scutiri de la plata altor taxe; și
(b) mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR sunt
considerate a fi declarate în scopul punerii în liberă circulație în
conformitate cu articolul 141.
▼M2
Articolul 139
(1)
În cazul în care nu se declară prin alte mijloace, mărfurile
menționate la articolul 136 alineatul (1) literele (a)-(d), litera (h) și
litera (i) se consideră ca fiind declarate pentru admitere temporară în
conformitate cu articolul 141.
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▼M2
(2)
În cazul în care nu se declară prin alte mijloace, mărfurile
menționate la articolul 136 alineatul (1) literele (a)-(d), litera (h) și
litera (i) se consideră ca fiind declarate pentru reexport, în conformitate
cu articolul 141, descărcându-se regimul de admitere temporară.
▼B
Articolul 140
Mărfuri considerate a fi declarate pentru export în conformitate cu
articolul 141
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
(1)
În cazul în care nu se declară prin alte mijloace, următoarele
mărfuri sunt considerate a fi declarate pentru export în conformitate
cu articolul 141:
(a) mărfurile menționate la articolul 137;
(b) instrumentele muzicale portabile ale călătorilor.
(2)
În cazul în care mărfurile sunt expediate către Heligoland,
mărfurile sunt considerate a fi declarate pentru export în conformitate
cu articolul 141.
Articolul 141
▼C2
Acte considerate a reprezenta o declarație vamală
▼B
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
(1)
În ceea ce privește mărfurile menționate la articolul 138 literele
(a)-(d), articolul 139 și articolul 140 alineatul (1), următoarele acte sunt
considerate a reprezenta o declarație vamală:
(a) trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat” la un birou
vamal în care funcționează sistemul cu două culoare de control;
(b) trecerea printr-un birou vamal care nu folosește sistemul cu două
culoare;
(c) aplicarea pe parbrizul autoturismelor a unui disc de declarație
vamală sau a unui autocolant cu inscripția „nimic de declarat”, în
cazul în care această posibilitate este prevăzută de dispozițiile
naționale;
▼M2
(d) simpla acțiune prin care mărfurile trec frontiera teritoriului vamal al
Uniunii în oricare dintre situațiile următoare:
(i) în cazul în care se aplică o derogare de la obligația de a
transporta mărfurile la locul desemnat în conformitate cu
normele speciale menționate la articolul 135 alineatul (5) din
cod;
(ii) în cazul în care mărfurile sunt considerate a fi declarate pentru
reexport în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din
prezentul regulament;
(iii) în cazul în care mărfurile sunt considerate a fi declarate pentru
export în conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din
prezentul regulament.
▼B
(2)
Obiectele de corespondență sunt considerate a fi declarate pentru
a fi puse în liberă circulație prin intrarea acestora pe teritoriul vamal al
Uniunii.
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▼B
Obiectele de corespondență sunt considerate a fi declarate pentru export
sau reexport prin ieșirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii.
(3)
Mărfurile dintr-o trimitere poștală, care beneficiază de scutirea de
taxe la import în conformitate cu articolele 23-27 din Regulamentul
(CE) nr. 1186/2009, sunt considerate a fi declarate pentru punerea în
liberă circulație prin prezentarea acestora în vamă în temeiul articolului
139 din cod, cu condiția ca datele solicitate să fie acceptate de către
autoritățile vamale.
(4)
Mărfurile dintr-o trimitere poștală, care nu au o valoare mai mare
de 1 000 EUR și care nu se supun plății taxelor la export, se consideră
ca fiind declarate în vederea exportului prin ieșirea acestora de pe
teritoriul vamal al Uniunii.
▼M1
(5)
Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import
pentru statul membru în care mărfurile sunt considerate a fi declarate,
menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR sunt
considerate a fi declarate în scopul punerii în liberă circulație prin
prezentarea lor în vamă, în conformitate cu articolul 139 din cod, cu
condiția ca datele necesare să fie acceptate de autoritățile vamale.
▼B
Articolul 142
Mărfuri care nu pot fi declarate verbal sau în conformitate cu
articolul 141
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
Articolele 135-140 nu se aplică următoarelor:
(a) mărfurile pentru care au fost îndeplinite formalitățile în vederea
obținerii de rambursări sau de avantaje financiare la export în
cadrul politicii agricole comune;
(b) mărfurile pentru care s-a făcut o cerere de rambursare de taxe sau
alte contribuții;
▼C2
(c) mărfurile care fac obiectul unor prohibiții sau restricții;
▼B
(d) mărfurile care fac obiectul oricărei alte formalități speciale prevăzute
în legislația Uniunii pe care autoritățile vamale trebuie să o aplice.

Articolul 143
Declarații vamale pe suport de hârtie
[Articolul 158 alineatul (2) din cod]
Călătorii pot depune o declarație vamală pe suport de hârtie pentru
mărfurile pe care le transportă.
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▼B
Articolul 144
Declarația vamală pentru mărfurile din trimiterile poștale
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
Un operator poștal poate depune o declarație vamală de punere în liberă
circulație, care conține setul redus de date menționat în anexa B în ceea
ce privește mărfurile dintr-o trimitere poștală, în cazul în care mărfurile
îndeplinesc toate condițiile următoare:
(a) valoarea acestora nu depășește 1 000 EUR;
▼C2
(b) nu s-a depus nicio cerere de rambursare sau de remitere în legătură
cu acestea;
(c) nu sunt supuse unor prohibiții sau restricții.
▼M1
Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import relevante
necesare pentru depunerea notificărilor de prezentare, menționate în
anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, declarația
vamală de punere în liberă circulație a mărfurilor din trimiteri poștale
menționate în primul paragraf se consideră a fi fost depusă și acceptată
prin prezentarea mărfurilor în vamă, cu condiția ca mărfurile să fie
însoțite de o declarație CN22 și/sau CN23.
În cazurile menționate la articolul 141 alineatul (2) primul paragraf și
alineatul (3), se consideră că destinatarul are calitatea de declarant și,
dacă este cazul, de debitor. În cazurile menționate la articolul 141
alineatul (2) al doilea paragraf și alineatul (4), se consideră că expe
ditorul are calitatea de declarant și, dacă este cazul, de debitor. Autori
tățile vamale pot prevedea ca operatorii poștali să fie considerați
declarant și, după caz, debitor.
▼B
Secțiunea 2
Declarațiile vamale simplificate
Articolul 145
▼C2
Condițiile de autorizare a utilizării regulate de declarații vamale
simplificate
▼B
[Articolul 166 alineatul (2) din cod]
(1)
Se acordă o autorizație de plasare a mărfurilor în mod regulat sub
un regim vamal pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu
articolul 166 alineatul (2) din cod, în cazul în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
(a) solicitantul respectă criteriul stabilit la articolul 39 litera (a) din cod;
(b) după caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de
gestionare a licențelor și a autorizațiilor acordate în conformitate
cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce privește schim
burile comerciale cu produse agricole;
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▼B
(c) solicitantul se asigură că angajații vizați primesc sarcina de a
informa autoritățile vamale dacă sunt detectate dificultăți de
conformare la cerințe și stabilește proceduri pentru a informa auto
ritățile vamale cu privire la astfel de dificultăți;
▼C2
(d) după caz, solicitantul a pus în aplicare proceduri satisfăcătoare de
gestionare a licențelor de import și export legate de prohibiții și
restricții, inclusiv măsuri pentru a deosebi mărfurile care fac
obiectul unor prohibiții sau restricții de alte mărfuri, cu scopul de
a asigura respectarea acestor prohibiții și restricții.
▼B
(2)
Se consideră că AEOC îndeplinesc condițiile prevăzute la
alineatul (1) literele (b), (c) și (d), în măsura în care evidențele lor
sunt adecvate pentru plasarea mărfurilor sub un regim vamal pe baza
unei declarații simplificate.

Articolul 146
Declarația suplimentară
[Articolul 167 alineatul (1) din cod]
▼C2
(1)
În cazul în care autoritățile vamale urmează să înregistreze în
evidențele contabile cuantumul taxelor la import sau la export de
plătit în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf din
cod, declarația suplimentară menționată la articolul 167 alineatul (1)
primul paragraf din cod trebuie depusă în termen de 10 de zile de la
acordarea liberului de vamă pentru mărfuri.
(2)
În cazul în care o înregistrare în evidențele contabile are loc în
conformitate cu articolul 105 alineatul (1) paragraful al doilea din cod,
iar declarația suplimentară este de natură generală, periodică sau reca
pitulativă, perioada de timp acoperită de declarația suplimentară nu
depășește o lună calendaristică.
▼B
(3)
Termenul limită pentru depunerea declarației suplimentare
menționate la alineatul (2) este stabilit de autoritățile vamale. Acesta
nu poate depăși 10 zile de la încheierea perioadei acoperite de declarația
suplimentară.
▼M1
(4)
Până la datele de instalare a AES și de modernizare a sistemelor
naționale de import relevante menționate în anexa la Decizia de punere
în aplicare 2014/255/UE și fără a aduce atingere articolului 105 alineatul
(1) din cod, autoritățile vamale pot autoriza alte termene decât cele
menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol.
▼B
Articolul 147
Termenul limită pentru ca declarantul să fie în posesia
documentelor justificative pentru declarațiile suplimentare
[Articolul 167 alineatul (1) din cod]
(1)
Documentele justificative care lipseau atunci când a fost depusă
declarația simplificată trebuie să se afle în posesia declarantului în
termenul limită stabilit pentru depunerea declarației suplimentare în
conformitate cu articolul 146 alineatele (1) sau (3).

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 100
▼B
(2)
Autoritățile vamale pot permite, în circumstanțe justificate în mod
corespunzător, un termen-limită mai lung pentru punerea la dispoziție a
documentelor justificative decât cel prevăzut la alineatul (1).
(3)
În cazul în care documentul de însoțire se referă la valoarea în
vamă, autoritățile vamale pot, în circumstanțe justificate în mod cores
punzător, să stabilească un termen limită mai lung decât cel prevăzut la
alineatele (1) sau (2), ținând seama de termenul de prescripție prevăzut
la articolul 103 alineatul (1) din cod.

Secțiunea 3
Dispoziții

aplicabile
tuturor
vamale

declarațiilor

Articolul 148
Invalidarea unei declarații vamale după acordarea liberului de
vamă pentru mărfuri
[Articolul 174 alineatul (2) din cod]
(1)
În cazul în care se stabilește că mărfurile au fost declarate în mod
eronat pentru un regim vamal, în care o datorie vamală la import ia
naștere, în loc să fie declarate pentru un alt regim vamal, declarația
vamală este invalidată după acordarea liberului de vamă pentru
mărfuri, în baza unei cereri motivate din partea declarantului, în cazul
în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) cererea se face în termen de 90 de zile de la data acceptării decla
rației;
(b) mărfurile nu au fost utilizate într-un mod incompatibil cu regimul
vamal sub care acestea ar fi fost declarate în cazul în care eroarea
nu ar fi avut loc;
(c) la momentul declarației eronate, erau îndeplinite condițiile în
vederea plasării mărfurilor sub regimul vamal sub care acestea ar
fi fost declarate în cazul în care eroarea nu ar fi avut loc;
(d) a fost depusă o declarație vamală pentru regimul vamal sub care
mărfurile ar fi fost declarate în cazul în care eroarea nu ar fi avut
loc.
(2)
În cazul în care se stabilește că mărfurile au fost declarate în mod
eronat, în locul altor mărfuri, pentru un regim vamal în care ia naștere o
datorie vamală la import, declarația vamală este invalidată după
acordarea liberului de vamă pentru mărfuri, în baza unei cereri
motivate din partea declarantului, în cazul în care sunt îndeplinite urmă
toarele condiții:
(a) cererea se face în termen de 90 de zile de la data acceptării decla
rației;
(b) mărfurile declarate în mod eronat nu au fost utilizate în alt mod
decât cel autorizat în starea lor originală și au fost readuse la starea
inițială;
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▼B
(c) același birou vamal este competent în ceea ce privește mărfurile
declarate în mod eronat și mărfurile pe care declarantul intenționase
să le declare;
(d) mărfurile urmează să fie declarate pentru același regim vamal ca și
cele declarate în mod eronat.
(3)
În cazul în care mărfurile, care au fost vândute în cadrul unui
contract la distanță conform definiției de la articolul 2 alineatul (7) din
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), au
fost puse în liberă circulație și sunt reintroduse, declarația vamală este
invalidată după acordarea liberului de vamă pentru mărfuri, în baza unei
cereri motivate din partea declarantului, în cazul în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
(a) cererea se face în termen de 90 de zile de la data acceptării decla
rației vamale;
(b) mărfurile au fost exportate în vederea returnării lor la adresa furni
zorului inițial sau la o altă adresă indicată de respectivul furnizor.
(4)
În plus față de cazurile menționate la alineatele (1), (2) și (3),
declarațiile vamale sunt invalidate după acordarea liberului de vamă
pentru mărfuri, în baza unei cereri motivate de către declarant, în
oricare dintre următoarele cazuri:
(a) în cazul în care mărfurile au primit liberul de vamă pentru export,
reexport sau perfecționare pasivă și nu au părăsit teritoriul vamal al
Uniunii;
▼C2
(b) în cazul în care mărfurile unionale au fost declarate în mod eronat
pentru un regim vamal care se aplică mărfurilor neunionale și
statutul lor vamal de mărfuri unionale a fost demonstrat ulterior
prin intermediul unui document T2L sau T2LF sau al unui
manifest vamal al mărfurilor;
▼B
(c) în cazul în care mărfurile au fost declarate, în mod eronat, în cadrul
mai multor declarații vamale;
(d) în cazul în care se acordă o autorizație cu efect retroactiv în confor
mitate cu articolul 211 alineatul (2) din cod;
(e) în cazul în care mărfurile unionale sunt plasate sub regim de
antrepozit vamal în conformitate cu articolul 237 alineatul (2) din
cod și nu mai pot fi plasate sub acest regim, în conformitate cu
articolul 237 alineatul (2) din cod.
▼C2
(5)
O declarație vamală, în cazul mărfurilor care fac obiectul taxelor
de export, unei cereri de rambursare a taxelor de import, de restituire
sau plății altor cuantumuri la export sau altor măsuri speciale la export,
nu poate fi invalidată în conformitate cu alineatul (4) litera (a), numai
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(1) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parla
mentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE
a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
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▼B
(a) declarantul furnizează biroului vamal de export sau, în cazul
perfecționării pasive, biroului vamal de plasare, dovada că
mărfurile nu au părăsit teritoriul vamal al Uniunii;
(b) în cazul în care declarația vamală este pe suport de hârtie, decla
rantul returnează la biroul vamal de export sau, în cazul
perfecționării pasive, la biroul vamal de plasare, toate exemplarele
declarației vamale, împreună cu orice alte documente care i-au fost
remise ca urmare a acceptării declarației;
▼C2
(c) declarantul furnizează biroului vamal de export dovada că resti
tuirile și celelalte cuantumuri sau avantaje financiare acordate la
export pentru mărfurile în cauză au fost rambursate sau că autori
tățile competente au luat măsurile necesare pentru a se asigura că
acestea nu se plătesc;
▼B
(d) declarantul respectă toate celelalte obligații care îi revin în ceea ce
privește mărfurile;
(e) orice ajustări efectuate pe o licență de export prezentată în sprijinul
declarației vamale sunt anulate.

Secțiunea 4
Alte simplificări
Articolul 149
Condițiile pentru acordarea unei autorizații pentru vămuirea
centralizată
[Articolul 179 alineatul (1) din cod]
(1)
Pentru ca vămuirea centralizată să fie autorizată în conformitate
cu articolul 179 din cod, cererile pentru vămuirea centralizată se referă
la oricare din următoarele:
(a) punerea în liberă circulație;
(b) antrepozit vamal;
(c) admitere temporară;
(d) destinație finală;
(e) perfecționare activă;
(f) perfecționare pasivă;
(g) export;
(h) reexport.
(2)
În cazul în care declarația vamală este efectuată sub forma unei
înscrieri în evidențele declarantului, vămuirea centralizată poate fi auto
rizată în condițiile prevăzute la articolul 150.
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▼B
Articolul 150
Condiții de acordare a autorizațiilor pentru înscrierea în evidențele
declarantului
[Articolul 182 alineatul (1) din cod]
(1)
Autorizația de a depune o declarație vamală sub forma unei
înscrieri în evidențele declarantului se acordă în cazul în care solicitanții
dovedesc că îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 39 literele (a), (b)
și (d) din cod.
(2)
Pentru ca o autorizație de a depune o declarație vamală sub forma
unei înscrieri în evidențele declarantului să fie acordată în conformitate
cu articolul 182 alineatul (1) din cod, cererea se referă la oricare din
următoarele:
(a) punerea în liberă circulație;
(b) antrepozit vamal;
(c) admitere temporară;
(d) destinație finală;
(e) perfecționare activă;
(f) perfecționare pasivă;
(g) export și reexport.
(3)
În cazul în care cererea de autorizare se referă la punerea în liberă
circulație, autorizația nu se acordă pentru următoarele:
(a) punerea în liberă circulație simultană cu introducerea în consum a
mărfurilor care sunt scutite de TVA în conformitate cu articolul 138
din Directiva 2006/112/CE și, după caz, în regim suspensiv de
accize în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2008/118/CE;
(b) reimportul cu punerea în liberă circulație simultană cu introducerea
în consum a mărfurilor care sunt scutite de TVA în conformitate cu
articolul 138 din Directiva 2006/112/CE și, după caz, în regim
suspensiv de accize în conformitate cu articolul 17 din Directiva
2008/118/CE;
(4)
În cazul în care cererea de autorizare se referă la export și
reexport, autorizația se acordă numai în cazul în care sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții:
(a) se acordă o derogare de la obligația de a depune o declarație prea
labilă la ieșire, în conformitate cu articolul 263 alineatul (2) din cod;
(b) biroul vamal de export este și biroul vamal de ieșire sau biroul
vamal de export și biroul vamal de ieșire au luat măsuri care să
garanteze că mărfurile fac obiectul supravegherii vamale la ieșire.
(5)
În cazul în care cererea de autorizare se referă la export și
reexport, exportul de produse accizabile nu este permis, cu excepția
cazului în care se aplică articolul 30 din Directiva 2008/118/CE.
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▼C2
(6)
Nu se acordă o autorizație pentru înscrierea în evidențele decla
rantului în cazul în care cererea se referă la un regim pentru care este
necesar un schimb standardizat de informații între autoritățile vamale în
conformitate cu articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile
vamale aprobă utilizarea altor mijloace pentru schimbul electronic de
informații.
▼B
Articolul 151
Condițiile pentru acordarea de autorizații pentru autoevaluare
[Articolul 185 alineatul (1) din cod]
În cazul în care un solicitant menționat la articolul 185 alineatul (2) din
cod este titularul unei autorizații pentru înscrierea în evidențele decla
rantului, autoevaluarea este autorizată cu condiția ca cererea de autoe
valuare să se refere la regimurile vamale menționate la articolul 150
alineatul (2) sau la reexport.

Articolul 152
Formalitățile și controalele vamale în cazul autoevaluării
[Articolul 185 alineatul (1) din cod]
▼C2
Titularii de autorizații pentru autoevaluare pot fi autorizați să efectueze,
sub supraveghere vamală, controale privind respectarea prohibițiilor și
restricțiilor, astfel cum se specifică în autorizație.
▼B
CAPITOLUL 3

Acordarea liberului de vamă
Articolul 153
Acordarea liberului de vamă nu este condiționată de constituirea
unei garanții
[Articolul 195 alineatul (2) din cod]
În cazul în care, înainte de acordarea liberului de vamă pentru mărfurile
care fac obiectul unei solicitări de acordare a unui contingent tarifar,
volumul contingentului tarifar în cauză nu este considerat critic,
acordarea liberului de vamă pentru mărfuri nu este condiționată de
constituirea unei garanții în ceea ce privește mărfurile respective.

Articolul 154
Notificarea cu privire la acordarea liberului de vamă pentru
mărfuri
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1)
În cazul în care declarația pentru un regim vamal sau pentru
reexport este depusă prin utilizarea altor mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor, autoritățile vamale pot, pentru a
notifica declarantului acordarea liberului de vamă pentru mărfuri, să
utilizeze alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.
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▼B
(2)
În cazul în care mărfurile au fost depozitate temporar înainte de
acordarea liberului de vamă, iar autoritățile vamale sunt obligate să
informeze titularul autorizației de exploatare a spațiilor de depozitare
temporară cu privire la acordarea liberului de vamă pentru mărfuri,
informațiile respective pot fi furnizate prin utilizarea altor mijloace
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.

TITLUL VI
PUNEREA ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE ȘI SCUTIREA DE TAXE LA
IMPORT
CAPITOLUL 1

Punerea în liberă circulație
Articolul 155
Autorizația

pentru

întocmirea certificatelor
bananelor

de

cântărire

a

[Articolul 163 alineatul (3) din cod]
Autoritățile vamale acordă o autorizație pentru întocmirea documentelor
justificative pentru declarațiile vamale standard de certificare a cântăririi
bananelor proaspete încadrate la codul NC 0803 90 10 care fac obiectul
taxelor la import („certificate de cântărire a bananelor”) în cazul în care
solicitantul unei astfel de autorizații îndeplinește toate condițiile urmă
toare:
(a) respectă criteriul stabilit la articolul 39 litera (a) din cod;
(b) este implicat în importul, transportul, depozitarea sau manipularea
bananelor proaspete care se încadrează la codul NC 0803 90 10 care
fac obiectul taxelor la import;
(c) oferă garanțiile necesare bunei derulări a cântăririi;
(d) dispune de echipamentele corespunzătoare de cântărire;
(e) păstrează evidențe care permit autorităților vamale să efectueze
controalele necesare.

Articolul 156
Termenul limită
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
O decizie cu privire la cererea de acordare a unei autorizații menționate
la articolul 155 se ia fără întârziere și cel târziu în termen de 30 de zile
de la data acceptării cererii.

Articolul 157
Mijloace de comunicare a certificatului de cântărire a bananelor
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din cod]
Certificatele de cântărire a bananelor pot fi întocmite și transmise prin
utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a
datelor.
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▼B
CAPITOLUL 2

Scutirea de taxe la import
Secțiunea 1
Mărfuri reintroduse
Articolul 158
Mărfurile considerate a fi reintroduse în aceeași stare în care au
fost exportate
[Articolul 203 alineatul (5) din cod]
(1)
Se consideră că mărfurile sunt reintroduse în aceeași stare în care
au fost exportate în cazul în care, după ce au fost exportate din teritoriul
vamal al Uniunii, ele nu au făcut obiectul niciunui tratament sau al altor
manipulări în afara modificării aspectului lor sau modificărilor necesare
pentru a le repara, a le readuce în stare bună sau a le menține în stare
bună.

(2)
Se consideră că mărfurile sunt reintroduse în aceeași stare în care
au fost exportate în cazul în care, după ce au fost exportate din teritoriul
vamal al Uniunii, ele au făcut obiectul unui tratament sau al altor
manipulări în afara modificării aspectului lor sau modificărilor
necesare pentru a le repara, a le readuce în stare bună sau a le
menține în stare bună, dar s-a constatat că odată ce astfel de
tratament sau manipulări au început, acestea sunt nepotrivite pentru
utilizarea prevăzută a mărfurilor.

(3)
În cazul în care mărfurile menționate la alineatul (1) sau (2) au
fost supuse unui tratament sau unor manipulări care le-ar fi determinat
să facă obiectul taxelor la import în cazul în care acestea ar fi fost
plasate sub regimul de perfecționare pasivă, mărfurile respective se
consideră a fi reintroduse în aceeași stare în care au fost exportate
numai cu condiția ca acest tratament sau manipulare, inclusiv încor
porarea unor piese de schimb, să nu depășească ceea ce este strict
necesar pentru a permite utilizarea mărfurilor în aceleași condiții ca
acelea din momentul exportului de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Articolul 159
Mărfuri care au beneficiat la export de măsurile stabilite în cadrul
politicii agricole comune
(Articolul 204 din cod)
(1)
Mărfurilor reintroduse care la export au beneficiat de măsurile
stabilite în cadrul politicii agricole comune li se acordă scutirea de la
plata taxelor la import, atunci când toate condițiile de mai jos sunt
îndeplinite:

▼C2
(a) restituirile sau alte cuantumuri achitate în cadrul acestor măsuri au
fost rambursate, au fost luate măsurile necesare de către autoritățile
competente pentru a reține sumele care trebuie plătite în temeiul
măsurilor pentru mărfurile în cauză sau celelalte avantaje financiare
acordate au fost anulate;
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▼B
(b) mărfurile se aflau în una dintre următoarele situații:
(i) nu au putut fi introduse pe piață în țara în care au fost trimise;
▼C2
(ii) sunt returnate de către destinatar ca fiind defecte sau
neconforme cu contractul;
▼B
(iii) sunt reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii pentru că nu au
putut fi utilizate în scopul prevăzut datorită altor circumstanțe
aflate în afara controlului exportatorului.
(c) mărfurile sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe
teritoriul vamal al Uniunii în termen de 12 luni de la data înde
plinirii formalităților vamale referitoare la exportul acestora sau
ulterior, în cazul în care acest lucru este permis de către autoritățile
vamale ale statului membru de reimport, în împrejurări justificate în
mod corespunzător.
(2)
Circumstanțele menționate la alineatul (1) litera (b) punctul (iii)
sunt următoarele:
(a) mărfurile reintroduse pe teritoriul vamal al Uniunii ca urmare a unei
daune survenite înainte de livrarea la destinatar, fie la mărfurile în
sine, fie la mijlocul de transport în care au fost transportate;
(b) mărfurile, exportate inițial în scopul consumului sau vânzării în
cadrul unui târg sau al unei alte manifestări similare, care nu au
fost astfel consumate sau vândute;
(c) mărfurile care nu au putut fi livrate destinatarului din cauza inca
pacității sale fizice sau juridice de a onora contractul prin care s-a
efectuat exportul;
(d) mărfurile care, din cauza unor evenimente naturale, politice sau
sociale, nu au putut fi livrate destinatarului sau care au ajuns la
acesta după data de livrare stipulată de contract;
(e) fructele și legumele, care fac obiectul organizării comune a pieței
pentru produsele respective, exportate și vândute în cadrul unei
vânzări în consignație, dar care nu au fost vândute pe piața din
țara de destinație.

Articolul 160
Mijloace de comunicare a fișei de informații INF 3
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Un document care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru scutirea de
taxe la import („fișa de informații INF 3”) poate fi comunicat prin
utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a
datelor.
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▼B
TITLUL VII
REGIMURI SPECIALE
CAPITOLUL 1

Dispoziții generale
Secțiunea 1
Cererea pentru o autorizație
Articolul 161
Solicitantul este stabilit în afara teritoriului vamal al Uniunii
[Articolul 211 alineatul (3) litera (a) din cod]
Prin derogare de la articolul 211 alineatul (3) litera (a) din cod, auto
ritățile vamale pot, în cazuri ocazionale, atunci când consideră că acest
lucru este justificat, să acorde o autorizație pentru regimul de destinație
finală sau pentru perfecționare activă persoanelor stabilite în afara teri
toriului vamal al Uniunii.
Articolul 162
Locul de depunere a unei cereri în cazul în care solicitantul este
stabilit în afara teritoriului vamal al Uniunii
[Articolul 22 alineatul (1) din cod]
(1)
Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la articolul 22 alineatul
(1) al treilea paragraf din cod, în cazul în care solicitantul unei auto
rizații pentru utilizarea regimului de destinație finală este stabilit în afara
teritoriului vamal al Uniunii, autoritatea vamală competentă este cea din
locul în care mărfurile urmează a fi utilizate pentru prima dată.
(2)
Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la articolul 22 alineatul
(1) al treilea paragraf din cod, în cazul în care solicitantul unei auto
rizații pentru utilizarea regimului de perfecționare activă este stabilit în
afara teritoriului vamal al Uniunii, autoritatea vamală competentă este
cea din locul în care mărfurile urmează a fi transformate pentru prima
dată.
Articolul 163
Cererea pentru o autorizație pe baza unei declarații vamale
[Articolul 6, alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) și
articolul 211 alineatul (1) din cod]
(1)
O declarație vamală, cu condiția ca aceasta să fie completată cu
elemente de date suplimentare, astfel cum se prevede în anexa A, este
considerată a fi o cerere pentru o autorizație în oricare dintre urmă
toarele cazuri:
▼C2
(a) în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de
admitere temporară, cu excepția cazului în care autoritățile vamale
solicită constituirea unei cereri formale în cazurile care intră sub
incidența articolului 236 litera (b);
(b) în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de
destinație finală și solicitantul are intenția să dea mărfurilor în
întregime destinația finală prevăzută;
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▼B
(c) în cazul în care alte mărfuri decât cele listate în anexa 71-02
urmează să fie plasate sub regimul de perfecționare activă;
(d) în cazul în care alte mărfuri decât cele listate în anexa 71-02
urmează să fie plasate sub regimul de perfecționare pasivă;
(e) în cazul în care o autorizație de utilizare a regimului de
perfecționare pasivă a fost acordată și produsele de înlocuire
trebuie puse în liberă circulație folosind sistemul de schimb
standard, care nu face obiectul autorizației respective;
(f) în cazul în care produsele transformate urmează să fie puse în liberă
circulație după perfecționarea pasivă și operațiunea de transformare
implică mărfuri fără caracter comercial.
(2)

Alineatul (1) nu se aplică în niciunul dintre următoarele cazuri:

(a) declarație simplificată;
(b) vămuirea centralizată;
(c) înscrierea în evidențele declarantului;
(d) în cazul în care se solicită o altă autorizație decât pentru admitere
temporară care implică mai mult de un stat membru;
(e) în cazul în care utilizarea mărfurilor echivalente este solicitată în
conformitate cu articolul 223 din cod;
▼C2
(f) în cazul în care autoritatea vamală competentă informează decla
rantul că verificarea condițiilor economice este necesară în confor
mitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod;
▼B
(g) în cazul în care se aplică articolul 167 alineatul (1) litera (f);
(h) în cazul în care este solicitată o autorizație cu efect retroactiv în
conformitate cu articolul 211 alineatul (2) din cod, cu excepția
cazurilor menționate la alineatul (1) literele (e) sau (f) de la
prezentul articol.
(3)
În cazul în care autoritățile vamale consideră că plasarea
mijloacelor de transport sau a pieselor de schimb, a accesoriilor și
echipamentelor pentru mijloacele de transport sub regimul de admitere
temporară ar implica un risc major de nerespectare a uneia dintre obli
gațiile prevăzute în legislația vamală, declarația vamală menționată la
alineatul (1) nu poate fi efectuată verbal sau în conformitate cu
articolul 141. În acest caz, autoritățile vamale îl informează pe
declarant în legătură cu acest aspect, fără întârziere, după prezentarea
în vamă a mărfurilor.
(4)
Obligația de a furniza elementele de date suplimentare menționate
la alineatul (1) nu se aplică în cazurile care implică oricare dintre
următoarele tipuri de declarații:
(a) declarațiile vamale de punere în liberă circulație efectuate verbal, în
conformitate cu articolul 135;
(b) declarațiile vamale de admitere temporară sau declarațiile de
reexport efectuate verbal, în conformitate cu articolul 136;
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▼B
(c) declarațiile vamale de admitere temporară sau declarațiile de
reexport în conformitate cu articolul 139 care se consideră a fi
efectuate în conformitate cu articolul 141.
(5)
Carnetele ATA și CPD sunt considerate cereri de acordare a unei
autorizații de admitere temporară în cazul în care îndeplinesc toate
condițiile următoare:
(a) carnetul a fost emis într-o parte contractantă la Convenția ATA sau
la Convenția de la Istanbul și este vizat și garantat de către o
asociație care face parte dintr-un lanț de garantare, astfel cum este
definit la articolul 1 litera (d) din anexa A la Convenția de la
Istanbul;
(b) carnetul se referă la mărfuri și utilizări prevăzute de convenția în
temeiul căreia acesta a fost eliberat;
(c) carnetul este certificat de către autoritățile vamale;
(d) carnetul este valabil pe întregul teritoriu vamal al Uniunii.
Articolul 164
Cererea de reînnoire sau de modificare a autorizației
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Autoritățile vamale pot permite ca o cerere de reînnoire sau de modi
ficare a unei autorizații prevăzute la articolul 211 alineatul (1) din cod
să fie depusă sub formă scrisă.
Articolul 165
Documentul justificativ pentru o declarație vamală verbală de
admitere temporară
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) și articolul 211
alineatul (1) din cod]
În cazul în care o declarație vamală verbală este considerată o cerere de
acordare a unei autorizații de admitere temporară în conformitate cu
articolul 163, declarantul prezintă un document justificativ în forma
stabilită în anexa 71-01.
Secțiunea 2
▼C2
Luarea unei decizii cu privire la cerere
▼B
Articolul 166
Verificarea condițiilor economice
[Articolul 211 alineatele (3) și (4) din cod]
(1)
Condiția stabilită la articolul 211 alineatul (4) litera (b) din cod
nu se aplică în cazul autorizațiilor de perfecționare activă, cu excepția
oricăruia dintre următoarele cazuri:
▼C2
(a) în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import este efectuat
în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, există dovezi că
interesele esențiale ale producătorilor din Uniune riscă să fie afectate
în mod negativ, iar această situație nu este reglementată de
articolul 167 alineatul (1) literele (a) – (f);
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▼C2
(b) în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import se face în
conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub
regimul de perfecționare activă ar face obiectul unei măsuri de
politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii
sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare
sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea
concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru
punerea în liberă circulație, iar această situație nu este reglementată
de articolul 167 alineatul (1) literele (h), (i), (m), (p) sau (s);
(c) în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import se face în
conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub
regimul de perfecționare activă nu ar face obiectul unei măsuri de
politică agricolă sau comercială, al unei taxe antidumping provizorii
sau definitive, al unei taxe compensatorii, al unei măsuri de
salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din
suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate
pentru punerea în liberă circulație, există dovezi că interesele
esențiale ale producătorilor din Uniune riscă să fie afectate, iar
această situație nu este reglementată prin articolul 167 alineatul
(1) literele (g)-(s).
(2)
Condiția prevăzută la articolul 211 alineatul (4) litera (b) din cod
nu se aplică în cazul autorizațiilor de perfecționare pasivă, cu excepția
cazurilor în care există dovezi că interesele esențiale ale producătorilor
din Uniune de mărfuri enumerate în anexa 71-02 riscă să fie afectate, iar
mărfurile nu sunt destinate a fi reparate.
▼B
Articolul 167
Cazurile în care condițiile economice sunt considerate a fi
îndeplinite pentru regimul de perfecționare activă
[Articolul 211 alineatul (5) din cod]
(1)
Condițiile economice pentru regimul de perfecționare activă se
consideră a fi îndeplinite în cazul în care cererea se referă la oricare
dintre următoarele operațiuni:
(a) transformarea mărfurilor care nu sunt menționate în lista din anexa
71-02;
(b) reparații;
(c) transformarea mărfurilor puse, direct sau indirect, la dispoziția titu
larului autorizației, care este efectuată conform specificațiilor în
numele unei persoane stabilite în afara teritoriului Uniunii, în
general în schimbul plății exclusive a costurilor de transformare;
(d) transformarea grâului dur în paste făinoase;
(e) plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, în limitele
cantității stabilite pe baza unui echilibru în conformitate cu
articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului (1);
(1) Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor
mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regu
lamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (JO L 150,
20.5.2014, p. 1).
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▼B
(f) transformarea mărfurilor care sunt enumerate în anexa 71-02, în
oricare dintre următoarele situații:
(i) indisponibilitatea mărfurilor produse în Uniune care au același
cod NC de 8 cifre, aceeași calitate comercială și aceleași
caracteristici tehnice ca mărfurile vizate pentru import pentru
operațiunile de transformare avute în vedere;
(ii) diferențele de preț între produsele fabricate în Uniune și cele
destinate a fi importate, în cazul în care mărfurile comparabile
nu pot fi utilizate întrucât prețul lor nu ar face ca operațiunea
comercială avută în vedere să fie viabilă din punct de vedere
economic;
(iii) obligațiile contractuale în cazul în care mărfurile comparabile
nu sunt conforme cu cerințele contractuale ale cumpărătorului
dintr-o țară terță al produselor transformate sau în cazul în
care, în conformitate cu contractul, produsele transformate
trebuie să fie obținute din mărfuri care urmează a fi plasate
sub regim de perfecționare activă, pentru a respecta dispozițiile
privind protecția dreptului de proprietate industrială sau
comercială;
(iv) valoarea cumulată a mărfurilor care urmează să fie plasate sub
regimul de perfecționare activă per solicitant și per an calen
daristic pentru fiecare cod NC din opt cifre nu depășește
150 000 EUR;
(g) transformarea mărfurilor pentru a garanta respectarea cerințelor
tehnice pentru punerea lor în liberă circulație;
(h) transformarea mărfurilor fără caracter comercial;
▼C2
(i) transformarea mărfurilor obținute pe baza unei autorizații ante
rioare, a cărei eliberare a făcut obiectul unei verificări a condițiilor
economice;
▼B
(j) transformarea fracțiunilor solide și lichide de ulei de palmier, de
ulei de cocos, a fracțiunilor fluide de ulei de cocos, de ulei din
sâmburi de palmier, a fracțiunilor fluide de ulei din sâmburi de
palmier, de ulei de babassu sau de ulei de ricin în produse care
nu sunt destinate sectorului alimentar;
(k) transformarea în produse destinate a fi încorporate în sau utilizate
pentru aeronavele civile pentru care s-a eliberat un certificat de
navigabilitate;
(l) transformarea în produse care beneficiază de suspendarea autonomă
a taxelor de import referitoare la unele arme și unele echipamente
militare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al
Consiliului (1);
(1) Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind
suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare
(JO L 25, 30.1.2003, p. 1).
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(m) transformarea mărfurilor în eșantioane;
(n) transformarea oricărui tip electronic de componente, piese,
ansambluri sau a oricărui alt material în produse din domeniul
tehnologiei informațiilor;
(o) transformarea mărfurilor care se încadrează la codurile NC 2707
sau 2710 în produse care se încadrează la codurile NC 2707, 2710
sau 2902;
(p) reducerea la deșeuri și resturi, distrugerea, recuperarea pieselor sau
a componentelor;
(q) denaturarea;
(r) forme uzuale de manipulare menționate la articolul 220 din cod;
(s) valoarea cumulată a mărfurilor care urmează să fie plasate sub
regimul de perfecționare activă per solicitant și per an calendaristic
pentru fiecare cod NC din opt cifre nu depășește 150 000 EUR
pentru mărfurile care sunt incluse în anexa 71-02 și, respectiv,
300 000 EUR pentru alte mărfuri, cu excepția cazului în care
mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă ar
face obiectul unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei
taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau unei taxe supli
mentare ca urmare a suspendării concesiilor, în cazul în care
acestea au fost declarate în vederea punerii în liberă circulație.
(2)
Indisponibilitatea menționată la alineatul (1) litera (f) punctul (i)
se referă la oricare dintre următoarele situații:
(a) absența totală a producției de bunuri comparabile pe teritoriul vamal
al Uniunii;
(b) indisponibilitatea unei cantități suficiente din mărfurile respective
pentru a efectua operațiunile de transformare avute în vedere;
(c) mărfuri unionale comparabile nu pot fi puse la dispoziția solici
tantului în timp util pentru ca operațiunea comercială avută în
vedere să fie efectuată, în pofida depunerii în timp util a unei cereri.

Articolul 168
Calcularea cuantumului taxelor la import în anumite cazuri de
perfecționare activă
[Articolul 86 alineatul (4) din cod]
▼C2
(1)
În cazul în care nu este necesară nicio verificare a condițiilor
economice, iar mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare
activă ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială,
unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii,
unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din
suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru
punerea în liberă circulație, cuantumul taxelor la import se calculează în
conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.
▼B
Primul paragraf nu se aplică dacă se consideră că sunt îndeplinite
condițiile economice în cazurile prevăzute la articolul 167 alineatul
(1) literele (h), (i), (m), (p) sau (s).
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▼M3
__________

▼B
Articolul 169
Autorizația de utilizare a mărfurilor echivalente
[Articolul 223 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3) litera (c) din
cod]
(1)
În scopul acordării unei autorizații în conformitate cu articolul 223
alineatul (2) din cod, nu este relevant dacă utilizarea mărfurilor echi
valente este sistematică sau nu.
▼C2
(2)
Utilizarea mărfurilor echivalente, astfel cum este menționată la
articolul 223 alineatul (1) primul paragraf din cod, nu este autorizată
în cazul în care mărfurile plasate sub regimul special ar face obiectul
unei taxe antidumping, compensatorii, de salvgardare sau al unei taxe
suplimentare provizorii sau definitive care rezultă din suspendarea
concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în
liberă circulație.
▼B
(3)
Utilizarea mărfurilor echivalente, astfel cum este menționată la
articolul 223 alineatul (1) al doilea paragraf din cod, nu este autorizată
în cazul în care mărfurile neunionale care au fost transformate în locul
mărfurilor unionale plasate sub regimul de perfecționare pasivă ar face
obiectul unei taxe antidumping, compensatorii, de salvgardare sau al
unei taxe suplimentare provizorii sau definitive care rezultă din
suspendarea concesiilor, în cazul în care acestea au fost declarate
pentru punerea în liberă circulație.
(4)
Utilizarea mărfurilor echivalente în cadrul regimurilor de antre
pozitare vamală nu este autorizată în cazul în care mărfurile neunionale
plasate sub regimul de antrepozit vamal sunt cele menționate în anexa
71-02.
(5)
Utilizarea de mărfuri echivalente nu este autorizată pentru mărfuri
sau produse care au fost modificate genetic sau conțin elemente care au
suferit modificări genetice.
(6)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 223 alineatul (1) al
treilea paragraf din cod, sunt considerate ca mărfuri echivalente în
regim de perfecționare activă:
▼C2
(a) mărfurile aflate într-un stadiu de prelucrare superior celui al
mărfurilor neunionale care fac obiectul regimului de perfecționare
activă atunci când partea esențială a transformării acestor mărfuri
echivalente se efectuează în întreprinderea titularului autorizației sau
în întreprinderea unde operațiunea se efectuează pe seama acestuia;
▼B
(b) în caz de reparare, mărfurile noi în locul mărfurilor utilizate sau
mărfurile într-o stare mai bună decât mărfurile neunionale plasate
sub regimul de perfecționare activă;
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(c) mărfurile cu caracteristici tehnice similare cu cele ale mărfurilor pe
care le înlocuiesc, cu condiția ca acestea să aibă același cod de opt
cifre din Nomenclatura combinată și să fie de o calitate comercială
identică.
(7)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 223 alineatul (1) al
treilea paragraf din cod, în cazul mărfurilor menționate în anexa 7104, se aplică dispozițiile speciale stabilite în anexa respectivă.
(8)
În cazul regimului de admitere temporară, mărfurile echivalente
pot fi utilizate numai în cazul în care autorizația pentru admitere
temporară cu exonerare totală de taxe de import se acordă în confor
mitate cu articolele 208-211.

Articolul 170
Produsele transformate sau mărfurile plasate sub regimul de
perfecționare activă IM/EX
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
▼C2
(1)
Autorizația de perfecționare activă IM/EX precizează, la cererea
solicitantului, că produsele transformate sau mărfurile plasate sub
regimul de perfecționare activă IM/EX care nu au fost declarate
pentru un alt regim vamal sau reexportate la expirarea perioadei
pentru descărcare sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la
data expirării perioadei pentru descărcare.
▼B
(2)
Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care produsele sau mărfurile
fac obiectul unor măsuri prohibitive sau restrictive.

Articolul 171
Termenul limită pentru luarea unei decizii cu privire la o cerere de
autorizație menționată la articolul 211 alineatul (1) din cod
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1)
În cazul în care o cerere de autorizație menționată la articolul 211
alineatul (1) litera (a) din cod implică un singur stat membru, se ia o
decizie privind cererea respectivă, prin derogare de la articolul 22
alineatul (3) primul paragraf din cod, fără întârziere și cel târziu în
termen de 30 de zile de la data acceptării cererii.
În cazul în care o cerere de autorizație menționată la articolul 211
alineatul (1) litera (b) din cod implică un singur stat membru, se ia o
decizie privind cererea respectivă, prin derogare de la articolul 22
alineatul (3) primul paragraf din cod, fără întârziere și cel târziu în
termen de 60 de zile de la data acceptării cererii.
▼C2
(2)
În cazul în care condițiile economice trebuie să fie verificate în
conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, termenul-limită
prevăzut la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol se
prelungește la un an de la data la care dosarul a fost transmis Comisiei.
Autoritățile vamale informează solicitantul sau titularul autorizației cu
privire la necesitatea de a verifica condițiile economice și, în cazul în
care autorizația nu a fost încă emisă, cu privire la prelungirea terme
nului-limită în conformitate cu primul paragraf.
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▼B
Articolul 172
Efectul retroactiv
[Articolul 22 alineatul (4) din cod]
(1)
În cazul în care autoritățile vamale acordă o autorizație cu efect
retroactiv în conformitate cu articolul 211 alineatul (2) din cod, auto
rizația produce efecte cel mai devreme de la data acceptării cererii.
(2)
În circumstanțe excepționale, autoritățile vamale pot permite ca o
autorizație menționată la alineatul (1) să intre în vigoare cel mai
devreme la un an, sau trei luni în cazul mărfurilor incluse în anexa
71-02, înainte de data acceptării cererii.
(3)
Atunci când se face o cerere pentru reînnoirea unei autorizații
pentru același fel de operațiune și mărfuri, poate fi acordată o autorizație
cu efect retroactiv de la data la care a expirat autorizația inițială.
▼C2
În cazul în care, în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, o
verificare a condițiilor economice este necesară în ceea ce privește
reînnoirea unei autorizații pentru același tip de operațiuni și de
mărfuri, o autorizație cu efect retroactiv intră în vigoare cel mai
devreme la data la care s-a ajuns la o concluzie cu privire la condițiile
economice.
▼B
Articolul 173
Valabilitatea unei autorizații
[Articolul 22 alineatul (5) din cod]
(1)
În cazul în care se acordă o autorizație în conformitate cu
articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod, perioada de valabilitate a
autorizației nu depășește cinci ani de la data la care intră în vigoare
autorizația.
(2)
Perioada de valabilitate menționată la alineatul (1) nu depășește
trei ani în cazul în care autorizația se referă la mărfurile menționate în
anexa 71-02.
▼C2
Articolul 174
Termenul-limită pentru descărcarea unui regim special
[Articolul 215 alineatul (4) din cod]
(1)
La cererea titularului regimului, termenul-limită pentru descărcare
specificat într-o autorizație acordată în conformitate cu articolul 211
alineatul (1) din cod poate fi prelungit de autoritățile vamale, chiar și
după expirarea termenului stabilit inițial.
(2)
Atunci când termenul-limită pentru descărcare expiră la o anumită
dată pentru toate mărfurile plasate sub regim într-o anumită perioadă,
autoritățile vamale pot stabili în cadrul autorizației, astfel cum se
menționează la articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod, ca
termenul-limită pentru descărcare să fie prelungit automat pentru toate
mărfurile aflate încă sub acest regim la acea dată. Autoritățile vamale
pot hotărî să înceteze prelungirea automată a termenului limită pentru
toate sau pentru o parte dintre mărfurile plasate sub regim.
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▼B
Articolul 175
Decont de încheiere
[Articolul 6 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) și articolul 211
alineatul (1) din cod]
▼C2
(1)
Autorizațiile de utilizare a regimului de perfecționare activă
IM/EX, de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea unor schimburi
standardizate de informații, astfel cum se menționează la articolul 176,
sau de destinație finală stipulează că titularul autorizației trebuie să
prezinte decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere în
termen de 30 de zile de la expirarea termenului limită pentru descărcare.
Cu toate acestea, biroul vamal de supraveghere poate acorda o derogare
de la obligația de a prezenta decontul de încheiere în cazul în care
consideră că acest lucru nu este necesar.
▼B
(2)
La cererea titularului autorizației, autoritățile vamale pot prelungi
perioada menționată la alineatul (1) până la 60 zile. În cazuri
excepționale, autoritățile vamale pot prelungi termenul chiar dacă
acesta a expirat.
(3)
Decontul de încheiere conține informațiile enumerate în anexa 7106, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către biroul vamal de
supraveghere.
(4)
În situația în care produsele sau mărfurile transformate plasate
sub regimul de perfecționare activă IM/EX sunt considerate a fi fost
puse în liberă circulație în conformitate cu articolul 170 alineatul (1),
acest fapt trebuie menționat în decontul de încheiere.
▼C2
(5)
În cazul în care autorizația de perfecționare activă IM/EX
precizează că produsele sau mărfurile transformate plasate sub acest
regim sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la data
expirării perioadei pentru descărcare, titularul autorizației prezintă
decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere, astfel cum se
menționează la alineatul (1) de la prezentul articol.
(6)
Autoritățile vamale pot permite ca decontul de încheiere să fie
prezentat prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a
datelor.
▼B
Articolul 176
Schimbul standardizat de informații și obligațiile titularului unei
autorizații de utilizare a unui regim de perfecționare
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
(1)
Autorizațiile de utilizare a regimului de perfecționare activă
EX/IM sau de perfecționare pasivă EX/IM care implică unul sau mai
multe state membre și autorizațiile de utilizare a regimului de
perfecționare activă IM/EX sau de perfecționare pasivă IM/EX care
implică mai mult de un stat membru stabilesc următoarele obligații:
▼C2
(a) utilizarea schimbului standardizat de informații (INF), astfel cum se
menționează la articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile
vamale convin asupra altor modalități de schimb electronic de infor
mații;
▼B
(b) titularul autorizației are obligația de a furniza informații biroului
vamal de supraveghere, astfel cum se menționează în secțiunea A
din anexa 71-05;
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▼B
(c) în cazul în care se depun următoarele declarații sau notificări, ele
fac trimitere la numărul INF relevant:
(i) declarația vamală pentru perfecționare activă;
(ii) declarația de export sub regimul de perfecționare activă EX/IM
sau de perfecționare pasivă;
(iii) declarațiile vamale pentru punerea în liberă circulație în urma
perfecționării pasive;
▼C2
(iv) declarațiile vamale
perfecționare;

pentru

descărcarea

regimului

de

▼B
(v) declarațiile de reexport sau notificările de reexport.
(2)
Autorizațiile de utilizare a regimului de perfecționare activă
IM/EX care implică doar un stat membru stabilesc că, la cererea
biroului vamal de supraveghere, titularul autorizației furnizează
biroului vamal respectiv informații suficiente cu privire la mărfurile
care au fost plasate sub regimul de perfecționare activă, permițând
biroului vamal de supraveghere să calculeze cuantumul taxelor la
import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.

Articolul 177
Depozitarea mărfurilor unionale într-un spațiu de depozitare
împreună cu mărfuri neunionale
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
În cazul în care mărfurile unionale sunt depozitate împreună cu mărfuri
neunionale într-un spațiu de depozitare pentru antrepozitare vamală și
este imposibilă sau ar fi posibilă doar cu costuri disproporționate iden
tificarea în permanență a fiecărui tip de mărfuri, autorizația menționată
la articolul 211 alineatul (1) litera (b) din cod stabilește că separarea
contabilă se efectuează cu privire la fiecare tip de mărfuri, la statutul
vamal și, atunci când este cazul, la originea mărfurilor.
▼M3
Articolul 177a
Depozitarea mixtă a unor produse care fac obiectul supravegherii
vamale în cadrul regimului de destinație finală
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
Autorizația pentru regimul de destinație finală menționată la articolul 211
alineatul (1) litera (a) din cod stabilește mijloace și metode de identi
ficare și de supraveghere vamală pentru depozitarea mixtă a unor
produse care fac obiectul supravegherii vamale, clasificate la capitolele
27 și 29 din Nomenclatura combinată sau a produselor care conțin
uleiuri brute din petrol și sunt clasificate la codul NC 2709 00.
Dacă produsele menționate la primul paragraf nu sunt clasificate la
același cod NC cu opt cifre sau nu prezintă aceeași calitate comercială
și nu posedă aceleași caracteristici tehnice și fizice, depozitarea mixtă
poate fi autorizată doar dacă întreaga cantitate de produse în depozitare
mixtă este destinată să facă obiectul unuia dintre tratamentele
menționate în nota complementară 5 la capitolul 27 din Nomenclatura
combinată.
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▼B
Secțiunea 3
Alte dispoziții
Articolul 178
Evidențe
[Articolul 211 alineatul (1) și articolul 214 alineatul (1) din cod]
(1)
Evidențele menționate la articolul 214 alineatul (1) din cod
trebuie să conțină următoarele:
(a) după caz, trimiterea la autorizația necesară pentru plasarea
mărfurilor sub un regim special;
▼C2
(b) MRN sau, dacă acesta nu există, orice alt număr sau cod de iden
tificare a declarațiilor vamale prin intermediul cărora mărfurile sunt
plasate sub regimul special și, dacă regimul a fost descărcat în
conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, informații cu
privire la modul în care regimul a fost descărcat;
(c) date care să permită identificarea fără echivoc a documentelor
vamale, altele decât declarațiile vamale, a oricăror alte documente
relevante referitoare la plasarea mărfurilor sub un regim special și a
oricăror alte documente relevante pentru descărcarea corespun
zătoare a regimului;
(d) informații referitoare la mărci, numere de identificare, numărul și
tipul de ambalaje, cantitatea și descrierea comercială sau tehnică
standard a mărfurilor și, atunci când este cazul, mărcile de identi
ficare de pe container necesare pentru identificarea mărfurilor;
▼B
(e) localizarea mărfurilor și informații despre orice circulație a
acestora;
(f) statutul vamal al mărfurilor;
(g) detalii cu privire la formele uzuale de manipulare și, după caz, noua
clasificare tarifară care rezultă din aceste forme uzuale de mani
pulare;
(h) detalii cu privire la admiterea temporară sau destinația finală;
(i) detalii cu privire la regimul de perfecționare activă sau pasivă,
inclusiv informații cu privire la natura transformării;
(j) în cazul în care se aplică articolul 86 alineatul (1) din cod, costurile
de depozitare sau formele uzuale de manipulare;
(k) rata de randament sau metoda de calculare a sa, dacă este cazul;
(l) detalii care să permită autorităților vamale supravegherea și
controlul utilizării mărfurilor echivalente în conformitate cu
articolul 223 din cod;
(m) în cazul în care separarea contabilă este necesară, informații refe
ritoare la tipul de mărfuri, la statutul vamal și, atunci când este
cazul, la originea mărfurilor;
(n) în cazurile de admitere temporară menționate la articolul 238,
detaliile cerute la respectivul articol;
(o) în cazurile de perfecționare activă menționate la articolul 241,
detaliile cerute la respectivul articol;
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▼B
(p) dacă este cazul, detalii privind orice transfer de drepturi și obligații
în conformitate cu articolul 218 din cod;
(q) în cazul în care evidențele nu fac parte din contabilitatea principală
în scopuri vamale, o trimitere la contabilitatea principală respectivă
în scopuri vamale;
(r) informații suplimentare în cazuri speciale, la cererea autorităților
vamale din motive justificate.
(2)
În cazul zonelor libere, evidențele trebuie să conțină, pe lângă
informațiile prevăzute la alineatul (1), următoarele:
(a) date care să permită identificarea documentelor de transport pentru
mărfuri care intră sau ies din zonele libere;
(b) date privind utilizarea sau consumul de mărfuri a căror punere în
liberă circulație sau admitere temporară nu ar atrage cu sine
aplicarea taxelor de import sau a măsurilor stabilite în temeiul
politicii agricole comune sau al politicilor comerciale, în confor
mitate cu articolul 247 alineatul (2) din cod.
▼C2
(3)
Autoritățile vamale pot renunța la obligația referitoare la unele
dintre informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), în cazul în care
această renunțare nu afectează supravegherea și controalele vamale
privind utilizarea unui regim special.
▼B
(4)
În cazul admiterii temporare, evidențele se păstrează numai dacă
acest lucru este solicitat de autoritățile vamale.
Articolul 179
▼C2
Circulația mărfurilor între locuri diferite de pe teritoriul vamal al
Uniunii
▼B
(Articolul 219 din cod)
(1)
Circulația mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă,
de admitere temporară sau de destinație finală poate avea loc între
diferite locuri de pe teritoriul vamal al Uniunii, fără alte formalități
vamale decât cele prevăzute la articolul 178 alineatul (1) litera (e).
(2)
Circulația mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare pasivă
poate avea loc pe teritoriul vamal al Uniunii de la biroul vamal de
plasare până la biroul vamal de ieșire.
(3)
Circulația mărfurilor plasate sub regimul de antrepozitare vamală
poate avea loc pe teritoriul vamal al Uniunii, fără alte formalități vamale
decât cele prevăzute la articolul 178 alineatul (1) litera (e), după cum
urmează:
(a) între diferitele spații de depozitare specificate în aceeași autorizație;
(b) de la biroul vamal de plasare până la spațiile de depozitare; sau
(c) de la spațiile de depozitare până la biroul vamal de ieșire sau la
orice birou vamal indicat în autorizația pentru un regim special,
astfel cum se menționează la articolul 211 alineatul (1) din cod,
care este împuternicit să acorde mărfurilor liberul de vamă pentru
un alt regim vamal sau să primească declarația de reexport pentru
descărcarea regimului special.
Circulația sub regimul de antrepozitare vamală se încheie în termen de
30 de zile după ce mărfurile au fost scoase din antrepozitul vamal.
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▼B
La cererea titularului regimului, autoritățile vamale pot prelungi
perioada de 30 de zile.
(4)
►C2 În cazul în care mărfurile sunt mutate sub regim de antre
pozitare vamală din spațiile de depozitare către biroul vamal de ieșire,
evidențele menționate la articolul 214 alineatul (1) din cod furnizează
informații cu privire la ieșirea mărfurilor în termen de 100 de zile după
ce mărfurile au fost scoase din antrepozitul vamal. ◄
La cererea titularului regimului, autoritățile vamale pot prelungi
perioada de 100 de zile.

Articolul 180
Forme uzuale de manipulare
(Articolul 220 din cod)
Formele uzuale de manipulare menționate la articolul 220 din cod sunt
cele definite în anexa 71-03.

Articolul 181
Schimbul standardizat de informații
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
(1)
Biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție datele relevante
prevăzute în secțiunea A din anexa 71-05 în sistemul electronic
constituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod pentru
schimbul standardizat de informații (INF) pentru:
(a) regimul de perfecționare activă EX/IM sau de perfecționare pasivă
EX/IM care implică unul sau mai multe state membre;
(b) regimul de perfecționare activă IM/EX sau de perfecționare pasivă
IM/EX care implică mai multe state membre.
▼C2
(2)
În cazul în care autoritatea vamală responsabilă, astfel cum se
menționează la articolul 101 alineatul (1) din cod a solicitat un schimb
standardizat de informații între autoritățile vamale cu privire la mărfurile
plasate sub regim de perfecționare activă IM/EX care implică un singur
stat membru, biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție, pentru
fișa de informații INF, datele relevante prevăzute în secțiunea B din
anexa 71-05 în sistemul electronic constituit în temeiul articolului 16
alineatul (1) din cod.
(3)
În cazul în care o declarație vamală sau o declarație de reexport
sau o notificare de reexport se referă la o fișă de informații INF, auto
ritățile vamale competente pun la dispoziție, pentru fișa de informații
INF, elementele de date specifice prevăzute în secțiunea A din anexa
71-05 în sistemul electronic implementat în temeiul articolului 16
alineatul (1) din cod.
▼B
(4)
Autoritățile vamale prezintă informații actualizate cu privire la
fișa de informații INF titularului autorizației, la cererea acestuia.
▼M1
(5)
Până la data de instalare a sistemului de fișe de informații (INF)
pentru regimuri speciale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia
de punere în aplicare 2014/255/UE, prin derogare de la alineatul (1) din
prezentul articol, pot fi utilizate alte mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 122
▼B
Articolul 182
Statutul vamal al animalelor născute din animale plasate sub un
regim special
[Articolul 153 alineatul (3) din cod]
În cazul în care valoarea totală a animalelor născute pe teritoriul vamal
al Uniunii din animale care fac obiectul unei declarații vamale și care
sunt plasate sub regimul de depozitare, de admitere temporară sau de
perfecționare activă depășește 100 EUR, animalele respective se
consideră a fi mărfuri neunionale și se plasează sub același regim ca
și animalele din care s-au născut.

Articolul 183
Derogare de la obligația de a depune o declarație suplimentară
[Articolul 167 alineatul (2) litera (b) din cod]
▼C2
Obligația de a depune o declarație suplimentară nu se aplică pentru
mărfurile pentru care un alt regim special decât cel de tranzit a fost
descărcat prin plasarea lor sub un alt regim special decât cel de tranzit,
atunci când toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:
▼B
(a) titularul autorizației pentru primul regim special și pentru regimul
special ulterior este aceeași persoană;
(b) declarația vamală pentru primul regim special a fost depusă în
forma standard sau declarantul a depus o declarație suplimentară
în conformitate cu articolul 167 alineatul (1) primul paragraf din
cod în ceea ce privește primul regim special;
▼C2
(c) primul regim special este descărcat prin plasarea mărfurilor sub un
regim special ulterior, altul decât cel de destinație finală sau de
perfecționare activă, în urma depunerii unei declarații vamale sub
forma unei înscrieri în evidențele declarantului.
▼B
CAPITOLUL 2

Tranzit
Secțiunea 1
Regimul de tranzit extern și intern
Articolul 184
Mijloace de comunicare către autoritățile vamale a MRN pentru o
operațiune de tranzit și a MRN pentru o operațiune TIR
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
MRN pentru o declarație de tranzit sau pentru o operațiune TIR poate fi
transmis autorităților vamale prin oricare dintre următoarele mijloace,
altele decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor:
(a) un cod de bare;
(b) un document de însoțire a tranzitului;
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▼B
(c) un document de însoțire tranzit/securitate;
(d) în cazul unei operațiuni TIR, un carnet TIR;
(e) alte mijloace permise de autoritatea vamală care primește infor
mațiile.
▼M1
Până la datele de modernizare a noului sistem computerizat de tranzit
menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE,
MRN-ul unei declarații de tranzit se comunică autorităților vamale
prin mijloacele prevăzute la primul paragraf literele (b) și (c).
▼B
Articolul 185
Documentul de însoțire a tranzitului și documentul de însoțire
tranzit/securitate
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
Cerințele comune în materie de date pentru documentul de însoțire a
tranzitului și, dacă este cazul, pentru lista de articole și pentru docu
mentul de însoțire tranzit/securitate și lista de articole tranzit/securitate
sunt prevăzute în anexa B-02.
Articolul 186
▼C2
Cererile de acordare a statutului de destinatar agreat pentru
operațiunile TIR
▼B
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
▼C2
În scopul operațiunilor TIR, cererile de acordare a statutului de
destinatar agreat al mărfurilor menționat la articolul 230 din cod se
prezintă autorității vamale competente pentru luarea deciziei în statul
membru în care trebuie să fie încheiate operațiunile TIR ale solicitan
tului.
▼B
Articolul 187
▼C2
Autorizațiile

pentru

statutul de destinatar
operațiunile TIR

agreat

pentru

▼B
(Articolul 230 din cod)
▼C2
(1)
Statutul de destinatar agreat prevăzut la articolul 230 din cod se
acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;
▼B
(b) solicitantul declară că va primi regulat mărfuri care circulă în
cadrul unei operațiuni TIR;
(c) solicitantul respectă criteriile stabilite la articolul 39 literele (a), (b)
și (d) din cod.
(2)
Autorizațiile se acordă doar în cazul în care autoritatea vamală
consideră că va fi în măsură să supravegheze operațiunile TIR și să
efectueze controale fără a fi necesar un efort administrativ dispro
porționat în raport cu nevoile persoanei vizate.
▼C2
(3)
Autorizația privind statutul de destinatar agreat se aplică
operațiunilor TIR care urmează să fie încheiate în statul membru în
care a fost acordată autorizația, la locul sau locurile din statul
membru specificat în autorizație.
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▼B
Secțiunea 2
▼C2
Regimul de tranzit unional extern și intern
▼B
Articolul 188
Teritorii fiscale speciale
[Articolul 1 alineatul (3) din cod]
▼C2
(1)
Atunci când mărfurile sunt mutate dintr-un teritoriu fiscal special
către o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii, care nu este un teritoriu
fiscal special, iar mutarea respectivă se încheie într-un loc situat în afara
statului membru prin care au intrat în respectiva parte a teritoriului
vamal al Uniunii, respectivele mărfuri unionale sunt mutate sub
regimul de tranzit unional intern menționat la articolul 227 din cod.

▼B
(2)
În alte situații decât cele care fac obiectul alineatului (1), regimul
de tranzit unional intern poate fi utilizat pentru mărfurile unionale care
sunt transportate între un teritoriu fiscal special și o altă parte a terito
riului vamal al Uniunii.

▼M3
Articolul 189
Aplicarea regimului de tranzit extern în cazuri specifice
[Articolul 226 alineatul (2) din cod]
(1)
În cazul în care mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță
care este parte contractantă la Convenția privind un regim de tranzit
comun sau în cazul în care mărfuri unionale sunt exportate și tranzitează
una sau mai multe țări de tranzit comun și se aplică dispozițiile
Convenției privind un regim de tranzit comun, mărfurile sunt plasate
sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din
cod în următoarele cazuri:

(a) mărfurile unionale au făcut obiectul formalităților vamale la export
în vederea acordării de restituiri la exportul către țări terțe în cadrul
politicii agricole comune;

(b) mărfurile unionale provin din stocuri de intervenție, fac obiectul
măsurilor de control în ceea ce privește folosirea sau destinația
lor și au făcut obiectul formalităților vamale la exportul lor către
țări terțe în cadrul politicii agricole comune;

(c) mărfurile unionale sunt eligibile pentru rambursarea sau remiterea
unor taxe la import, în conformitate cu articolul 118 alineatul (1)
din cod.

(2)
Mărfurile unionale care sunt eligibile pentru rambursarea sau
remiterea unor taxe la import în conformitate cu articolul 118
alineatul (1) din cod pot fi plasate sub regimul de tranzit extern
menționat la articolul 118 alineatul (4) și la articolul 226 alineatul (2)
din cod.
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▼M3
(3)
Dacă mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță și circulă
în interiorul teritoriului vamal al Uniunii în cadrul unei operațiuni TIR
sau al unui regim de tranzit în conformitate cu Convenția ATA sau cu
Convenția de la Istanbul, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit
extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod.
(4)
Dacă sunt exportate mărfuri menționate la articolul 1 din
Directiva 2008/118/CE care dețin statutul vamal de mărfuri unionale,
mărfurile respective pot fi plasate sub regimul de tranzit extern
menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod.
▼C2
Articolul 190
Recipisa vizată de biroul vamal de destinație
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
O recipisă vizată de biroul vamal de destinație la cererea persoanei care
prezintă mărfurile și informațiile solicitate de către biroul în cauză
conține datele menționate în anexa 72-03.
▼B
Articolul 191
Dispoziții generale referitoare la autorizațiile de simplificări
[Articolul 233 alineatul (4) din cod]
(1)
Autorizațiile menționate la articolul 233 alineatul (4) din cod se
acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;
(b) solicitantul declară că va folosi în mod regulat regimul de tranzit
unional;
(c) solicitantul respectă criteriile stabilite la articolul 39 literele (a), (b)
și (d) din cod.
(2)
Autorizațiile se acordă doar în cazul în care autoritatea vamală
consideră că va fi în măsură să supravegheze regimul de tranzit unional
și să efectueze controale fără a fi necesar un efort administrativ dispro
porționat în raport cu nevoile persoanei vizate.

Articolul 192
Cererile de acordare a statutului de expeditor agreat pentru
plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
În scopul plasării mărfurilor sub regimul de tranzit unional, cererile de
acordare a statutului de expeditor agreat al mărfurilor menționat la
articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod se prezintă autorității
vamale competente pentru luarea deciziei din statul membru în care
trebuie să fie începute operațiunile de tranzit unional ale solicitantului.
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▼M3
Articolul 193
Autorizațiile pentru statutul de expeditor agreat pentru plasarea
mărfurilor sub regimul de tranzit unional
[Articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod]
▼C2
Statutul de expeditor agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera
(a) din cod se acordă numai solicitanților care sunt autorizați în confor
mitate cu articolul 89 alineatul (5) din cod să furnizeze o garanție
globală sau să utilizeze o exonerare de garanție, în conformitate cu
articolul 95 alineatul (2) din cod.

Articolul 194
Cererile de acordare a statutului de destinatar agreat pentru
primirea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
În scopul primirii mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional,
cererile de acordare a statutului de destinatar agreat al mărfurilor
menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod se prezintă
autorității vamale competente pentru luarea deciziei din statul membru
în care trebuie să se încheie operațiunile de tranzit unional ale solici
tantului.

▼M3
Articolul 195
Autorizațiile pentru statutul de destinatar agreat pentru primirea
mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional
[Articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod]
▼B
Statutul de destinatar agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera
(b) din cod se acordă numai solicitanților care declară că vor primi
regulat mărfuri care au fost plasate sub un regim de tranzit unional.

▼C2
Articolul 196
Recipisa eliberată de destinatarul agreat
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
O recipisă eliberată transportatorului de destinatarul agreat la livrarea
mărfurilor și informațiile solicitate conțin datele menționate în anexa
72-03.

▼M3
Articolul 197
Autorizația pentru utilizarea sigiliilor speciale
[Articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod]
▼B
(1)
Autorizațiile în conformitate cu articolul 233 alineatul (4) litera
(c) din cod pentru utilizarea de sigilii speciale pentru mijloacele de
transport, containerele și ambalajele utilizate pentru regimul de tranzit
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▼B
unional se acordă în cazul în care autoritățile vamale aprobă sigiliile
prevăzute în cererea de autorizare.
(2)
Autoritatea vamală acceptă în contextul autorizării de sigilii
speciale care au fost aprobate de autoritățile vamale dintr-un alt stat
membru, cu excepția cazului în care deține informații că sigiliul
respectiv nu este adecvat în scopuri vamale.
▼M3
Articolul 197a
Cereri pentru utilizarea unor sigilii speciale
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
Atunci când un expeditor agreat sau un operator economic care depune
o cerere pentru obținerea statutului de expeditor agreat menționat la
articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod depune o cerere de
obținere a unei autorizații pentru utilizarea sigiliilor speciale, astfel
cum se menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod,
cererea poate fi depusă la autoritatea vamală competentă să ia o
decizie în statul membru în care urmează să înceapă operațiunile de
tranzit unional ale expeditorului agreat.
▼B
Articolul 198
Autorizația pentru utilizarea unei declarații de tranzit cu cerințe
reduse privind datele
[Articolul 233 alineatul (4) litera (d) din cod]
Autorizațiile în conformitate cu articolul 233 alineatul (4) litera (d) din
cod pentru utilizarea unei declarații vamale cu cerințe reduse privind
datele pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional se
acordă pentru:
▼C2
(a) transportul de mărfuri pe calea ferată;
▼B
(b) transportul de mărfuri pe calea aeriană și maritimă, în cazul în care
un document electronic de transport nu este utilizat ca declarație de
tranzit.

Articolul 199
Autorizațiile pentru utilizarea unui document electronic de
transport ca declarație de tranzit pentru transportul aerian
[Articolul 233 alineatul (4) litera (e) din cod]
Pentru transportul aerian, autorizațiile pentru utilizarea unui document
electronic de transport ca declarație de tranzit pentru plasarea mărfurilor
sub regimul de tranzit unional în conformitate cu articolul 233 alineatul
(4) litera (e) din cod se acordă numai în cazul în care:
(a) solicitantul operează un număr semnificativ de zboruri între aero
porturi din Uniune;
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▼B
(b) solicitantul demonstrează că va fi în măsură să garanteze faptul că
informațiile referitoare la documentul electronic de transport sunt
disponibile la biroul vamal de plecare din aeroportul de plecare și
la biroul vamal de destinație din aeroportul de destinație și că
informațiile respective sunt aceleași atât la biroul vamal de
plecare cât și la biroul vamal de destinație.

Articolul 200
Autorizațiile pentru utilizarea unui document electronic de
transport ca declarație de tranzit pentru transportul maritim
[Articolul 233 alineatul (4) litera (e) din cod]
Pentru transportul maritim, autorizațiile pentru utilizarea unui document
electronic de transport ca declarație de tranzit pentru plasarea mărfurilor
sub regimul de tranzit unional în conformitate cu articolul 233 alineatul
(4) litera (e) din cod se acordă numai în cazul în care:
(a) solicitantul operează un număr semnificativ de călătorii între porturi
din Uniune;
(b) solicitantul demonstrează că va fi în măsură să garanteze faptul că
informațiile referitoare la documentul electronic de transport sunt
disponibile la biroul vamal de plecare din portul de plecare și la
biroul vamal de destinație din portul de destinație și că informațiile
respective sunt aceleași atât la biroul vamal de plecare cât și la
biroul vamal de destinație.

CAPITOLUL 3

Antrepozitarea vamală
Articolul 201
Vânzarea cu amănuntul
[Articolul 211 alineatul (1) litera (b) din cod]
Autorizațiile pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepo
zitarea vamală a mărfurilor se acordă cu condiția ca spațiile de depo
zitare să nu fie folosite în scopul vânzării cu amănuntul, cu excepția
cazului în care mărfurile sunt vândute cu amănuntul în oricare dintre
următoarele situații:
(a) cu scutirea de la plata taxelor la import a călătorilor către sau din
țări sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al Uniunii;
(b) cu scutirea de la plata taxelor la import a membrilor organizațiilor
internaționale;
(c) cu scutirea de la plata taxelor la import a forțelor NATO;
(d) cu scutirea de la plata taxelor la import în temeiul acordurilor
diplomatice sau consulare;
(e) de la distanță, inclusiv prin internet.
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▼B
Articolul 202
Spațiile de depozitare dotate cu echipament special
[Articolul 211 alineatul (1) litera (b) din cod]
▼C2
Atunci când mărfurile prezintă un pericol sau pot deteriora alte mărfuri
sau necesită dotări speciale din alte motive, autorizațiile pentru
exploatarea spațiilor de depozitare în vederea antrepozitării vamale a
mărfurilor pot specifica faptul că mărfurile pot fi depozitate numai în
spații de depozitare special dotate pentru a le primi.
▼B
Articolul 203
Tipul spațiilor de depozitare
[Articolul 211 alineatul (1) litera (b) din cod]
▼C2
Autorizațiile pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepo
zitarea vamală a mărfurilor precizează care dintre următoarele tipuri de
antrepozite vamale se utilizează în cazul fiecărei autorizații:
▼B
(a) antrepozit vamal public de tip I;
(b) antrepozit vamal public de tip II;
(c) antrepozit vamal privat.

CAPITOLUL 4

Utilizări specifice
Secțiunea 1
▼C2
Admiterea temporară
▼B
Subsecțiunea 1
Dispoziții generale

Articolul 204
Dispoziții generale
[Articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod]
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, autorizațiile pentru
utilizarea regimului de admitere temporară se acordă cu condiția ca
starea mărfurilor plasate sub regim să rămână aceeași.
Cu toate acestea, sunt acceptate reparațiile și întreținerea, inclusiv
revizia și ajustările sau măsurile de conservare a mărfurilor sau de
asigurare a îndeplinirii cerințelor tehnice pentru utilizarea lor sub acel
regim.
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▼B
Articolul 205
Locul de depunere a unei cereri
[Articolul 22 alineatul (1) din cod]
▼C2
(1)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea
paragraf din cod, o cerere de acordare a unei autorizații pentru admitere
temporară se depune la autoritatea vamală de a cărei competență ține locul
în care mărfurile urmează a fi utilizate pentru prima dată.
(2)
Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea
paragraf din cod, în cazul în care o cerere de acordare a unei autorizații de
admitere temporară este făcută prin intermediul unei declarații vamale
verbale în conformitate cu articolul 136, un act în conformitate cu
articolul 139 sau un carnet ATA sau CPD în conformitate cu articolul 163,
aceasta se depune la locul unde mărfurile sunt prezentate și declarate
pentru admitere temporară.
▼B
Articolul 206
▼C2
Admiterea temporară cu scutire parțială de la plata taxelor la
import
▼B
[Articolul 211 alineatul (1) și articolul 250 alineatul (2) litera (d) din
cod]
▼C2
(1)
Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire
parțială de la plata taxelor la import se acordă pentru mărfurile care nu
îndeplinesc toate cerințele relevante pentru scutirea totală de la plata
taxelor la import prevăzute la articolele 209-216 și la articolele 219-236.
(2)
Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire
parțială de la plata taxelor la import nu se acordă în cazul mărfurilor
consumabile.
(3)
Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire
parțială de la plata taxelor la import se acordă cu condiția ca cuantumul
taxelor la import datorate în conformitate cu articolul 252 alineatul (1)
paragraful al doilea din cod să se plătească atunci când se descarcă
regimul.
▼B
Subsecțiunea 2
Mijloacele
de
transport,
paleții
și
containerele
inclusiv accesoriile și echipamentele acestora

Articolul 207
Dispoziții generale
[Articolul 211 alineatul (3) din cod]
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru mărfurile
menționate la articolele 208-211 și la articolul 213 inclusiv în cazul în
care solicitantul și titularul regimului sunt stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼M3
Atunci când se face referire, în prezenta subsecțiune, la utilizarea în scop
comercial a unui mijloc de transport, aceasta înseamnă utilizarea unui
mijloc de transport pentru transportul persoanelor, cu plată, sau utilizarea
unui mijloc de transport pentru transportul industrial sau comercial al
mărfurilor, cu plată sau fără plată. Prin utilizarea în scop privat a unui
mijloc de transport se înțelege utilizarea unui mijloc de transport fără un
scop comercial.
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▼B
Articolul 208
Paleții
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru paleți.
▼B
Articolul 209
Piesele de schimb, accesoriile și echipamentele pentru paleți
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru piesele de
schimb, accesoriile și echipamentele pentru paleți atunci când sunt
importate temporar pentru a fi reexportate separat sau ca parte integrantă
a paleților.

Articolul 210
Containere
[Articolul 18 alineatul (2) și articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
(1)
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru
containere atunci când au fost marcate durabil într-un loc adecvat și
clar vizibil cu toate informațiile următoare:
(a) identificarea proprietarului sau a operatorului, care poate fi indicată
fie prin afișarea numelui complet, fie printr-un sistem de identificare
consacrat de uz, excluse fiind simbolurile precum emblemele sau
steagurile;
(b) mărcile și numerele de identificare ale containerului adoptate de
către proprietar sau de către utilizator;
(c) greutatea containerului gol, împreună cu tot echipamentul său fixat
permanent.
În cazul containerelor de marfă întrebuințate în sectorul maritim sau al
oricărui alt container care folosește un prefix standard ISO constând din
patru majuscule terminate cu U, identificarea proprietarului sau a opera
torului principal, precum și numărul de serie al containerului și cifra de
control a containerului trebuie să respecte standardul internațional ISO
6346 și anexele sale.
(2)
Atunci când cererea de acordare a autorizației este realizată în
conformitate cu articolul 163 alineatul (1), containerele sunt monito
rizate de o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii sau de
către o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii, care
este reprezentată pe teritoriul vamal al Uniunii.
▼C2
Această persoană trebuie să furnizeze, la cerere, autorităților vamale
informații detaliate privind circulația fiecărui container căruia i s-a
acordat admiterea temporară, inclusiv privind datele și locurile de
intrare și de ieșire ale acestuia.
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▼B
Articolul 211
Piesele de schimb, accesoriile și echipamentele pentru containere
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru piesele de
schimb, accesoriile și echipamentele pentru containere atunci când sunt
importate temporar pentru a fi reexportate separat sau ca parte integrantă
a containerelor.

Articolul 212
Condiții pentru acordarea scutirii totale de la plata taxelor la
import pentru mijloacele de transport
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
(1)
În sensul prezentului articol, termenul „mijloace de transport”
cuprinde piesele de schimb normale, accesoriile și echipamentele care
însoțesc mijloacele de transport.
▼M3
(2)
În cazul în care mijloacele de transport sunt declarate verbal
pentru admitere temporară în conformitate cu articolul 136 alineatul
(1) sau printr-un alt act în conformitate cu articolul 139 alineatul (1)
coroborat cu articolul 141 alineatul (1), autorizația pentru admitere
temporară se acordă persoanei care deține controlul fizic asupra
mărfurilor la momentul acordării liberului de vamă pentru regimul de
admitere temporară, cu excepția cazului în care persoana respectivă
acționează pe seama unei alte persoane. În acest caz, autorizația este
acordată acesteia din urmă.
(3)
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru
mijloace de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căile navi
gabile interioare când acestea îndeplinesc următoarele condiții:
(a) sunt înmatriculate în afara teritoriului vamal al Uniunii în numele
unei persoane stabilite în afara acestui teritoriu sau, în cazul în care
mijloacele de transport nu sunt înmatriculate, sunt deținute de o
persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii;
▼B
(b) sunt utilizate de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii, fără a aduce atingere articolelor 214, 215 și 216.
▼C2
În cazul în care mijloacele de transport respective sunt utilizate în scop
privat de către o terță persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii, se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import cu
condiția ca persoana în cauză să fie autorizată în mod corespunzător,
în scris, de titularul autorizației.
▼B
Articolul 213
Piesele de schimb, accesoriile și echipamentele pentru mijloace de
transport neunionale
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru piesele de
schimb, accesoriile și echipamentele pentru mijloace de transport atunci
când sunt importate temporar pentru a fi reexportate separat sau ca parte
integrantă a mijloacelor de transport.
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▼B
Articolul 214
Condiții pentru acordarea scutirii totale de la plata taxelor la
import persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Persoanele stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutire
totală de la plata taxelor la import atunci când este îndeplinită oricare
dintre următoarele condiții:
(a) în cazul mijloacelor de transport feroviar, acestea sunt puse la
dispoziția unor astfel de persoane printr-un acord care stipulează
că fiecare persoană poate utiliza materialul rulant al celorlalte în
cadrul acordului respectiv;
(b) în cazul mijloacelor de transport rutier înmatriculate pe teritoriul
vamal al Uniunii, o remorcă este atașată la mijlocul de transport;
(c) mijloacele de transport sunt folosite într-un caz de urgență;
▼C2
(d) mijloacele de transport sunt utilizate de o firmă de închiriere profe
sională în scopul reexportului.
▼B
Articolul 215
Utilizarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice care își
au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
(1)
Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal
al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în
privința mijloacelor de transport pe care le utilizează cu titlu privat și
ocazional, la cererea titularului înmatriculării, cu condiția ca titularul
înmatriculării să se afle pe teritoriul vamal al Uniunii în momentul
utilizării.
▼B
(2)
Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal
al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în
privința mijloacelor de transport pe care le-au închiriat în temeiul unui
contract scris și pe care le utilizează pentru unul dintre următoarele
scopuri private:
(a) pentru a se întoarce la locul lor de rezidență de pe teritoriul vamal al
Uniunii;
(b) pentru a părăsi teritoriul vamal al Uniunii.
▼M3
(2a)
Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul
vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la
import în privința mijloacelor de transport rutier pe care le-au închiriat
în temeiul unui contract scris încheiat cu un serviciu profesional de
închirieri de automobile și pe care le utilizează în scop privat.
▼C2
(3)
Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal
al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în
privința mijloacelor de transport pe care le folosesc în scop comercial
sau privat, cu condiția ca persoanele respective să fie angajate de
proprietarul, de locatorul sau de locatarul mijlocului de transport și ca
angajatorul să fie stabilit în afara teritoriului vamal respectiv.
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▼C2
Utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport este permisă pentru
deplasările între locul de desfășurare a activității și locul de reședință al
angajatului sau cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a anga
jatului, astfel cum se prevede în contractul de muncă.
▼B
La cererea autorităților vamale, persoana care utilizează mijloacele de
transport trebuie să prezinte o copie a contractului de muncă.
▼M3

__________

▼B
Articolul 216
Scutirea de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de
transport în alte cazuri
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
(1)
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă când
mijloacele de transport urmează a fi înmatriculate într-o serie
temporară pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul reexportului în
numele uneia dintre următoarele persoane:
▼B
(a) o persoană stabilită în afara teritoriului respectiv;
(b) o persoană fizică a cărei reședință obișnuită se află pe teritoriul
respectiv, în cazul în care persoana respectivă se pregătește să-și
schimbe reședința obișnuită în afara teritoriului respectiv.
(2)
Scutirea totală de la taxele de import poate fi acordată în cazuri
excepționale atunci când mijloacele de transport sunt utilizate în scop
comercial pe o perioadă limitată de către persoane stabilite pe teritoriul
vamal al Uniunii.
▼C2
Articolul 217
Termenele pentru descărcarea regimului de admitere temporară, în
cazul mijloacelor de transport și al containerelor
[Articolul 215 alineatul (4) din cod]
Descărcarea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de
transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene,
calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:
▼C1
(a) pentru mijloace de transport feroviar: 12 luni;
(b) pentru mijloace de transport neferoviar utilizate în scop comercial:
intervalul de timp necesar pentru efectuarea operațiunilor de
transport;
(c) pentru mijloacele de transport rutier utilizate în scop privat:
(i) de către studenți: durata șederii lor pe teritoriul vamal al
Uniunii în scopul unic de a-și urma studiile;
(ii) de către persoane care duc la îndeplinire misiuni cu o durată
specificată: durata șederii lor pe teritoriul vamal al Uniunii în
scopul unic de a-și îndeplini misiunea;
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▼C1
(iii) în alte cazuri, inclusiv animale înșeuate sau de tractare și vehi
culele tractate de acestea: 6 luni;
(d) pentru mijloacele de transport aerian utilizate în scop privat: 6 luni;
▼C2
(e) pentru mijloacele de transport maritim și pe căile navigabile inte
rioare utilizate în scop privat: 18 luni;
▼C1
(f) pentru containere, echipamentul și accesoriile lor: 12 luni.
▼B
Articolul 218
Termenele pentru reexport în cazul serviciilor profesionale de
închiriere
[Articolul 211 alineatul (1) și articolul 215 alineatul (4) din cod]
▼C2
(1)
În cazul în care un mijloc de transport a fost importat temporar în
Uniune cu scutire totală de la plata taxelor la import în conformitate cu
articolul 212 și a fost returnat unui serviciu profesional de închiriere de
pe teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de descărcare a regimului de
admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data
intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii.
În cazul în care mijlocul de transport este reînchiriat de un serviciu
profesional de închiriere unei persoane stabilite în afara teritoriului
respectiv sau unor persoane fizice care își au reședința obișnuită pe
teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de descărcare a regimului de
admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data
intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii și în
termen de trei săptămâni de la încheierea contractului de reînchiriere.
▼B
Data intrării pe teritoriul vamal al Uniunii se consideră a fi data
încheierii contractului de închiriere în temeiul căruia a fost utilizat
mijlocul de transport la momentul intrării sale pe teritoriul respectiv,
cu excepția cazului în care data efectivă de intrare a fost dovedită.
(2)
Se acordă o autorizație de admitere temporară a unui mijloc de
transport menționat la alineatul (1), cu condiția ca mijlocul de transport
să nu fie utilizat în alt scop decât cel de reexport.
(3)
În cazul menționat la articolul 215 alineatul (2), mijlocul de
transport este returnat, în termen de trei săptămâni de la încheierea
contractului de închiriere sau de reînchiriere, serviciului de închiriere
stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii – în cazul în care mijlocul de
transport este utilizat de persoana fizică pentru a reveni la locul său
de reședință de pe teritoriul vamal al Uniunii, sau este reexportat – în
cazul în care mijlocul de transport este utilizat de către persoana fizică
pentru a părăsi teritoriul vamal al Uniunii.
▼M3
(4)
În cazul menționat la articolul 215 alineatul (2a), mijlocul de
transport rutier este reexportat în termen de opt zile de la data la care
a fost plasat sub regimul de admitere temporară.
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▼B
Subsecțiunea 3
Alte mărfuri decât mijloace de transport, paleți și
containere

Articolul 219
Obiecte de uz personal și mărfuri pentru scopuri sportive importate
de călători
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru mărfurile
importate de călători cu domiciliul în afara teritoriului vamal al Uniunii,
în cazul în care este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:
(a) mărfurile sunt efecte personale necesare în mod rezonabil pentru
călătorie;
(b) mărfurile sunt destinate a fi utilizate în scopuri sportive.

Articolul 220
▼C2
Bunuri de primă necesitate oferite gratuit de către stat pentru
navigatori
▼B
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
Se acordă scutire totală de la taxele la import pentru bunuri de primă
necesitate oferite gratuit de către stat pentru navigatori în următoarele
cazuri:
▼B
(a) sunt utilizate pe un vas angajat în traficul maritim internațional;
(b) sunt descărcate de pe un asemenea vas și utilizate temporar pe uscat
de către echipaj;
(c) sunt utilizate de echipajul unui asemenea vas în instituții culturale
sau sociale conduse de organizații nonprofit sau în lăcașuri de cult
unde se oficiază în mod regulat pentru navigatori.
▼M3
Solicitantul unei autorizații pentru utilizarea regimului de admitere
temporară și titularul unui regim de admitere temporară stabiliți pe
teritoriul vamal al Uniunii beneficiază și de scutirea totală de taxele la
import pentru bunuri de primă necesitate pentru navigatori.
▼B
Articolul 221
Ajutoare umanitare în caz de calamitate
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru ajutoare
umanitare în caz de calamitate atunci când sunt utilizate în cadrul unor
măsuri de contracarare a efectelor dezastrelor sau a unor situații similare
care afectează teritoriul vamal al Uniunii.
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
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▼B
Articolul 222
Echipamente medicale, chirurgicale și de laborator
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru echi
pamente medicale, chirurgicale și de laborator care sunt trimise ca
împrumut la solicitarea unui spital sau a unei alte instituții medicale
care are nevoie urgentă de asemenea echipament pentru a suplini insu
ficiența propriilor dotări și atunci când acesta este destinat diagnosticării
sau terapiei. Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul
vamal al Uniunii.

Articolul 223
Animale
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru animale
deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 224
Mărfuri pentru utilizare în zonele de frontieră
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru următoarele
mărfuri destinate a fi utilizate în zonele de frontieră:
(a) echipamente deținute și utilizate de către persoane stabilite într-o
zonă de frontieră a unei țări terțe învecinate cu zona de frontieră
din Uniune în care mărfurile urmează a fi utilizate;
(b) mărfuri utilizate pentru proiecte de construcții, reparații sau
întreținere a infrastructurii într-o astfel de zonă de frontieră a
Uniunii în responsabilitatea autorităților publice.

Articolul 225
Suporturi de sunet, de imagine sau de date și materiale publicitare
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru următoarele
mărfuri:
(a) suporturi de sunet, de imagine sau de date furnizate gratuit și
utilizate în scopuri demonstrative înainte de comercializare, pentru
producerea de sunet, pentru dublare sau pentru reproducere;

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 138
▼B
(b) materiale utilizate exclusiv în scopuri publicitare, care includ
mijloacele de transport special echipate în acest scop.
Articolul 226
Echipamente profesionale
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
(1)
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru echi
pamentele profesionale care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) sunt deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii;
(b) sunt importate fie de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal
al Uniunii, fie de un angajat al proprietarului stabilit pe teritoriul
vamal al Uniunii;
(c) sunt utilizate de importator sau sub supravegherea lui, cu excepția
coproducțiilor audiovizuale.
(2)
Fără a aduce atingere alineatului (1), scutirea totală de la plata
taxelor la import se acordă pentru instrumentele muzicale portabile
importate cu titlu temporar de către călători pentru a fi utilizate ca
echipament profesional. Călătorii pot fi rezidenți în interiorul sau în
afara teritoriului vamal al Uniunii.
(3)
Scutirea totală de la plata taxelor la import nu se acordă pentru
materialul profesional care urmează să fie utilizat pentru oricare din
următoarele scopuri:
(a) fabricarea industrială a mărfurilor;
(b) ambalarea industrială a mărfurilor;
(c) exploatarea resurselor naturale;
(d) construirea, repararea sau întreținerea clădirilor;
(e) lucrări de terasament, precum și alte activități similare.
▼C2
Literele (c), (d) și (e) nu se aplică în cazul uneltelor de mână.
▼B
Articolul 227
Materiale pedagogice și echipamente științifice
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru materialul
didactic și echipamentele științifice, atunci când sunt îndeplinite urmă
toarele condiții:
(a) sunt deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii;
(b) sunt importate de instituții științifice, de învățământ sau de formare
profesională publice sau private, fără scop lucrativ și sunt utilizate
exclusiv în scopul predării, formării profesionale sau cercetării
științifice sub responsabilitatea instituției importatoare;
(c) sunt importate în număr rezonabil, având în vedere scopul acestui
import;
(d) nu sunt folosite în scopuri exclusiv comerciale.
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▼B
Articolul 228
Ambalaje
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru următoarele
mărfuri:
(a) ambalajele care sunt importate pline și sunt destinate reexportului,
goale sau pline;
(b) ambalajele care sunt importate goale și sunt destinate reexportului
pline.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 229
Forme, matrițe, calapoade, desene, schițe, instrumente de măsurare,
control și testare și alte articole similare
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru forme,
matrițe, calapoade, desene, schițe, instrumente de măsurare, control și
testare și alte articole similare, atunci când sunt îndeplinite următoarele
condiții:
(a) sunt deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii;
▼C2
(b) sunt utilizate în producție de către o persoană stabilită pe teritoriul
vamal al Uniunii și peste 50 % din producția rezultată din utilizarea
lor se exportă.
▼B
Articolul 230
Unelte și instrumente speciale
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru unelte și
instrumente speciale atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) sunt deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al
Uniunii;
(b) sunt puse la dispoziția unei persoane stabilite pe teritoriul vamal al
Uniunii pentru fabricarea de mărfuri și se exportă peste 50 % din
mărfurile obținute.
Articolul 231
Mărfuri utilizate pentru efectuarea de teste sau supuse testelor
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru mărfurile
aflate în oricare dintre următoarele situații:
(a) fac obiectul testelor, experimentelor sau demonstrațiilor;
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▼B
(b) fac obiectul unei testări cu rezultate satisfăcătoare prevăzute în
cadrul unui contract de vânzare;
(c) sunt utilizate pentru a efectua teste, experimente sau demonstrații
fără câștig financiar.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 232
Eșantioane
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru eșantioanele
utilizate exclusiv pentru prezentări sau demonstrații pe teritoriul vamal
al Uniunii, cu condiția ca respectiva cantitate de eșantioane să fie rezo
nabilă, având în vedere utilizarea în cauză.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 233
Mijloace de înlocuire pentru producție
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
▼C2
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru mijloacele de
producție de înlocuire care sunt furnizate temporar unui client de către
un furnizor sau depanator, până la livrarea sau repararea unor mărfuri
similare.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 234
Mărfuri pentru evenimente sau pentru vânzarea în anumite situații
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
(1)
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru
mărfurile care urmează a fi expuse sau utilizate la un eveniment
public organizat fără a avea ca scop principal comercializarea de
mărfuri, sau obținute la asemenea evenimente din mărfuri plasate sub
regimul de admitere temporară.
În cazuri excepționale, autoritățile vamale pot acorda scutirea totală de la
plata taxelor la import pentru mărfurile care urmează a fi expuse sau utilizate
la alte evenimente, sau care sunt obținute la asemenea evenimente din
mărfuri plasate sub regimul de admitere temporară.
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▼B
(2)
Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru
mărfurile livrate de către proprietar pentru inspectarea de către o
persoană din Uniune care are dreptul să le achiziționeze în urma
inspecției.
(3)
Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru urmă
toarele:
(a) opere de artă, obiecte de colecție și antichități în conformitate cu
anexa IX la Directiva 2006/112/CE, importate în scopul expunerii,
în vederea posibilei vânzări;
(b) mărfuri, altele decât cele nou produse, importate în vederea vânzării
prin licitație.
▼M3
(4)
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal
al Uniunii.
▼B
Articolul 235
Piese de schimb, accesorii și echipamente
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import pentru piese de
schimb, accesorii și echipamente care sunt utilizate pentru reparații și
întreținere, inclusiv revizie, ajustări și conservare, a mărfurilor plasate
sub regimul de admitere temporară.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii.
▼B
Articolul 236
Alte mărfuri
[Articolul 250 alineatul (2) litera (d) din cod]
Se poate acorda scutirea totală de la plata taxelor la import pentru alte
mărfuri decât cele menționate la articolele 208-216 și 219-235 sau care
nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele respective, în oricare
dintre următoarele situații:
(a) mărfurile sunt importate cu titlu ocazional pentru o perioadă care nu
depășește trei luni;
(b) mărfurile sunt importate în situații speciale, care nu au incidență pe
plan economic în Uniune.
▼M3
Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al
Uniunii în situațiile menționate la litera (b).
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▼C2
Articolul 237
Termene speciale pentru descărcare
[Articolul 215 alineatul (4) din cod]
(1)
În ceea ce privește mărfurile menționate la articolele 231 litera
(c), 233 și 234 alineatul (2), termenul pentru descărcare este de 6 luni de
la momentul în care mărfurile sunt plasate sub regimul de admitere
temporară.
(2)
În ceea ce privește animalele menționate la articolul 223,
termenul pentru descărcare este de cel puțin 12 luni de la momentul
în care animalele sunt plasate sub regimul de admitere temporară.
▼B
Subsecțiunea 4
Funcționarea regimului

Articolul 238
Informații care trebuie incluse în declarația vamală
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
▼C2
(1)
În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de admitere
temporară sunt ulterior plasate sub un regim vamal care permite să se
descarce regimul de admitere temporară în conformitate cu articolul 215
alineatul (1) din cod, declarația vamală pentru regimul vamal ulterior, cu
excepția carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea „TA” și
numărul autorizației relevante, dacă este cazul.
▼B
(2)
În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de admitere
temporară sunt reexportate în conformitate cu articolul 270 alineatul
(1) din cod, o declarație de reexport, alta decât declarația prin inter
mediul carnetului ATA/CPD, conține informațiile menționate la
alineatul (1).

Secțiunea 2
Destinație finală
Articolul 239
Obligațiile titularului autorizației de destinație finală
[Articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod]
O autorizație pentru utilizarea regimului de destinație finală se acordă cu
condiția ca titularul autorizației să se angajeze să îndeplinească oricare
dintre obligațiile următoare:
▼C2
(a) să utilizeze mărfurile în sensul prevăzut în cererea de scutire sau de
reducere de taxe;
▼B
(b) să transfere obligația menționată la litera (a) către o altă persoană, în
condițiile prevăzute de autoritățile vamale.
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▼B
CAPITOLUL 5

Transformarea
Articolul 240
Autorizația
(Articolul 211 din cod)
(1)
O autorizație de plasare sub un regim de perfecționare specifică
măsurile care stabilesc una din următoarele aspecte:
(a) faptul că produsele transformate au rezultat din transformarea
mărfurilor plasate sub un regim de perfecționare;
(b) faptul că sunt îndeplinite condițiile de utilizare a mărfurilor echi
valente în conformitate cu articolul 223 din cod sau sistemul de
schimb standard în conformitate cu articolul 261 din cod.
(2)
O autorizație de perfecționare activă poate fi acordată pentru
accesorii de producție în sensul articolului 5 alineatul (37) litera (e)
din cod, cu excepția următoarelor:
(a) combustibililor și surselor de energie, altele decât cele necesare
pentru testarea produselor transformate sau pentru detectarea
defectelor la mărfurile care sunt plasate sub regim și care necesită
reparații;
(b) lubrifianților, alții decât cei necesari pentru testarea, ajustarea sau
retragerea produselor transformate;
(c) echipamentelor și instrumentelor.
(3)
O autorizație de perfecționare activă se acordă numai în cazul în
care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) după transformare, mărfurile nu pot fi readuse economic la forma
sau starea în care se aflau înainte de plasarea lor sub regim;
(b) utilizarea regimului nu poate duce la eludarea regulilor de origine și
a restricțiilor cantitative aplicabile mărfurilor importate.
Primul paragraf nu se aplică în cazul în care cuantumul taxelor la import
se determină în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.
Articolul 241
Informații care trebuie incluse în declarația vamală pentru
perfecționarea activă
[Articolul 6 alineatul (2) din cod]
▼C2
(1)
În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare
activă sau produsele transformate rezultate sunt ulterior plasate sub un
regim vamal care permite să se descarce regimul de perfecționare activă
în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, declarația vamală
pentru regimul vamal ulterior, cu excepția declarațiilor prin intermediul
carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea „PA” și numărul
autorizației relevante sau numărul INF.
▼B
În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă fac
obiectul unor măsuri specifice de politică comercială și aceste măsuri
continuă să fie aplicabile la data când mărfurile, sub formă de produse
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▼B
transformate sau nu, sunt plasate sub un alt regim vamal, declarația
vamală pentru regimul vamal ulterior conține informațiile menționate
la primul paragraf, precum și indicația „C P M”.
(2)
În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare
activă sunt reexportate în conformitate cu articolul 270 alineatul (1)
din cod, declarația de reexport conține informațiile menționate la
alineatul (1).

Articolul 242
Perfecționare pasivă IM/EX
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
(1)
În cazul perfecționării pasive IM/EX, autorizația specifică
termenul în care mărfurile unionale, care au fost înlocuite de mărfuri
echivalente, se plasează sub regimul de perfecționare pasivă. Acest
termen nu depășește șase luni.
▼C2
La solicitarea titularului autorizației, termenul poate fi prelungit chiar și
după expirarea sa, cu condiția ca termenul total să nu depășească un an.
(2)
În cazul unui import anticipat de produse transformate, se
constituie o garanție care acoperă cuantumul taxelor la import care ar
fi de plătit în cazul în care mărfurile unionale înlocuite nu ar fi plasate
sub regimul de perfecționare pasivă în conformitate cu alineatul (1).
▼B
Articolul 243
Reparații în temeiul regimului de perfecționare pasivă
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
▼C2
Atunci când regimul de perfecționare pasivă se solicită pentru reparații,
mărfurile de export temporar trebuie să permită reparații, iar regimul nu
poate fi utilizat pentru îmbunătățirea performanței tehnice a mărfurilor.
▼B
TITLUL VIII
MĂRFURI SCOASE DE PE TERITORIUL VAMAL AL UNIUNII
CAPITOLUL 1

Formalități prealabile la ieșirea mărfurilor
Articolul 244
▼C2
Termenul pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire
▼B
[Articolul 263 alineatul (1) din cod]
(1)
►C2 Declarația prealabilă la ieșire menționată la articolul 263
din cod se depune la biroul vamal competent, în următoarele
termene: ◄
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▼B
(a) în cazul transportului maritim:
▼C2
(i) pentru mișcările de mărfuri în containere, altele decât cele
menționate la punctele (ii) și (iii), cu cel puțin 24 de ore
înainte ca mărfurile să fie încărcate pe nava la bordul căreia
acestea trebuie să părăsească teritoriul vamal al Uniunii;
(ii) pentru mișcările de mărfuri în containere între teritoriul vamal
al Uniunii și Groenlanda, Insulele Feroe, Islanda sau porturile
de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră sau Marea
Mediterană și toate porturile din Maroc, cu cel puțin două ore
înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al
Uniunii;
(iii) pentru mișcările de mărfuri în containere între departamentele
franceze de peste mări, Insulele Azore, Madeira sau Insulele
Canare și un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al
Uniunii, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de
24 de ore, cu cel puțin două ore înaintea plecării dintr-un
port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;
(iv) în cazul mișcărilor care nu implică mărfuri în containere, cu cel
puțin cu 2 ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul
vamal al Uniunii.
▼B
(b) în cazul transportului aerian, cu cel puțin 30 de minute înaintea
plecării dintr-un aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii;
(c) în cazul traficului rutier și pe căile navigabile interioare, cu cel
târziu o oră înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al
Uniunii;
(d) în cazul transportului feroviar:
▼C2
(i) în cazul în care călătoria cu trenul de la ultima stație de formare
a trenului până la biroul vamal de ieșire durează mai puțin de
două ore, cu cel târziu o oră înainte de sosirea mărfurilor la
locul care ține de competența biroului vamal de ieșire;
▼B
(ii) în toate celelalte cazuri, cu cel târziu două ore înainte ca
mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii.
(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în cazul în
care declarația prealabilă la ieșire se referă la mărfuri pentru care se
solicită o restituire în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 612/2009
al Comisiei (1), declarația trebuie să fie depusă la biroul vamal
competent cel mai târziu la momentul încărcării mărfurilor în confor
mitate cu articolul 5 alineatul (7) din regulamentul menționat.
▼C2
(3)
În următoarele situații, termenul pentru depunerea unei declarații
prealabile la ieșire este cel aplicabil mijloacelor de transport active
utilizate în vederea părăsirii teritoriului vamal al Uniunii:
(a) în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire pe un alt
mijloc de transport de pe care sunt transferate înainte de a părăsi
teritoriul vamal al Uniunii (transportul intermodal);
(1) Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a
normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru
produsele agricole (JO L 186, 17.7.2009, p. 1).
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▼B
(b) în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire printr-un
mijloc de transport care este, la rândul său, transportat prin inter
mediul unui mijloc de transport activ la momentul părăsirii terito
riului vamal al Uniunii (transportul combinat);
▼C2
(4)
Termenele menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică în
cazurile de forță majoră.
▼B
Articolul 245
Derogarea de la obligația de a depune o declarație prealabilă la
ieșire
[Articolul 263 alineatul (2) litera (b) din cod]
(1)
Fără a aduce atingere obligației de a depune o declarație vamală
în conformitate cu articolul 158 alineatul (1) din cod sau o declarație de
reexport, în conformitate cu articolul 270 alineatul (1) din cod,
depunerea unei declarații prealabile la ieșire face obiectul unei
derogări pentru următoarele mărfuri:
(a) energie electrică;
(b) mărfurile care ies printr-un sistem de conducte;
(c) obiecte de corespondență;
(d) mărfurile transportate în temeiul normelor din actele Uniunii
Poștale Universale;
(e) bunurile de uz gospodăresc, astfel cum sunt definite la articolul 2
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, cu
condiția ca acestea să nu fie transportate în temeiul unui contract de
transport;
(f) mărfurile care se află în bagajele personale ale călătorilor;
▼C2
(g) mărfurile menționate la articolul 140 alineatul (1) cu excepția,
atunci când sunt transportate în cadrul unui contract de transport,
a următoarelor mărfuri:
▼B
(i) paleți, piese de schimb, accesorii și echipamente pentru paleți;
(ii) containere, piese de schimb, accesorii și echipamente pentru
containere;
(iii) mijloace de transport, piese de schimb, accesorii și echi
pamente pentru mijloace de transport;
(h) mărfuri acoperite de carnetele ATA și CPD;
(i) mărfuri care circulă în conformitate cu formularul 302 prevăzut de
Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu
privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951;
▼C2
(j) mărfuri transportate la bordul navelor care circulă între porturile
Uniunii fără nicio escală intermediară într-un port din afara terito
riului vamal al Uniunii;
(k) mărfuri transportate la bordul aeronavelor care circulă între aero
porturile Uniunii fără nicio escală intermediară într-un aeroport din
afara teritoriului vamal al Uniunii;
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▼B
(l) armele și echipamentele militare scoase de pe teritoriul vamal al
Uniunii de către autoritățile responsabile de apărarea unui stat
membru, în cadrul unui transport militar sau al unui transport
efectuat în exclusivitate pentru autoritățile militare;
(m) următoarele mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii și
transferate direct pe instalații offshore operate de o persoană
stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii:
(i) mărfuri care urmează să fie utilizate la construirea, repararea,
întreținerea sau transformarea instalațiilor offshore;
▼C2
(ii) mărfuri care urmează să fie utilizate pentru dotarea sau
echiparea instalațiilor offshore;
(iii) provizii care urmează să fie utilizate sau consumate pe insta
lațiile offshore;
▼B
(n) mărfurile pentru care se poate solicita scutire, în temeiul Convenției
de la Viena privind relațiile diplomatice, din 18 aprilie 1961, al
Convenției de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie
1963, al altor convenții consulare sau al Convenției de la New
York din 16 decembrie 1969 privind misiunile speciale;
(o) mărfurile care sunt destinate a fi încorporate ca părți sau ca
accesorii ale navelor sau aeronavelor și pentru funcționarea motoa
relor, mașinilor și a altor echipamente de nave sau aeronave,
precum și produsele alimentare și alte produse destinate consumului
sau vânzării la bord;
(p) mărfurile expediate de pe teritoriul vamal al Uniunii către Ceuta și
Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republica San Marino, Statul Cetății
Vaticanului și municipalitățile Livigno și Campione d’Italia sau
către apele naționale ale lacului Lugano, cuprinse între țărm și
frontierele politice ale zonei situate între Ponte Tresa și Porto
Ceresio.
(2)
Obligația de depunere a unei declarații prealabile la ieșire poate
face obiectul unei derogări pentru mărfuri în următoarele situații:
(a) atunci când o navă care transportă mărfuri între porturile Uniunii
face escală într-un port situat în afara teritoriului vamal al Uniunii,
iar mărfurile respective trebuie să rămână la bordul navei pe durata
escalei în portul situat în afara teritoriului vamal al Uniunii;
▼C2
(b) atunci când o aeronavă care transportă mărfuri între aeroporturile
Uniunii face escală într-un aeroport situat în afara teritoriului vamal
al Uniunii, iar mărfurile respective trebuie să rămână la bordul
aeronavei pe durata escalei în aeroportul situat în afara teritoriului
vamal al Uniunii;
▼B
(c) atunci când, într-un port sau aeroport, mărfurile nu sunt descărcate
de pe mijlocul de transport care le-a introdus pe teritoriul vamal al
Uniunii și care le va scoate de pe acest teritoriu;
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▼C2
(d) atunci când mărfurile au fost încărcate într-un port sau aeroport
precedent situat pe teritoriul vamal al Uniunii în care a fost
depusă o declarație prealabilă la ieșire sau în care a fost aplicabilă
o derogare de la obligația de a depune o declarație prealabilă la
ieșire și când rămân la bordul mijlocului de transport care le va
scoate de pe teritoriul vamal al Uniunii;
▼B
(e) în cazul în care mărfurile aflate în depozitare temporară sau plasate
sub regimul de zonă liberă sunt transbordate din mijlocul de
transport care le-a adus în instalația de depozitare temporară sau
în zona liberă sub supravegherea aceluiași birou vamal pe o navă,
aeronavă sau cale ferată care le va transporta în afara teritoriului
vamal al Uniunii Europene, cu condiția îndeplinirii următoarelor
condiții:
(i) transbordarea este efectuată în termen de 14 zile de la
prezentarea mărfurilor în conformitate cu articolele 144 sau
245 din cod sau în circumstanțe excepționale, într-un termen
mai lung autorizat de autoritățile vamale în cazul în care
termenul de 14 zile nu este suficient pentru a face față
acestor circumstanțe;
(ii) informațiile referitoare la marfă să fie puse la dispoziția auto
rităților vamale;
(iii) destinația mărfurilor și destinatarul să nu sufere modificări
după cunoștința transportatorului;
(f) în cazul în care mărfurile au fost introduse pe teritoriul vamal al
Uniunii, dar au fost respinse de către autoritatea vamală competentă
și au fost imediat reintroduse în țara de export.
CAPITOLUL 2

Formalitățile la ieșirea mărfurilor
Articolul 246
Modalități de schimb de informații în caz de prezentare a
mărfurilor la biroul vamal de ieșire
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
▼C2
Atunci când mărfurile sunt prezentate la biroul vamal de ieșire în
conformitate cu articolul 267 alineatul (2) din cod, pentru schimbul
de informații pot fi utilizate alte mijloace decât tehnicile de prelucrare
electronică a datelor în următoarele scopuri:
(a) identificarea declarației de export;
(b) comunicări privind discrepanțele între mărfurile declarate și pentru
care s-a acordat liberul de vamă pentru regimul de export și
mărfurile prezentate.
▼B
Articolul 247
Mijloace pentru furnizarea de dovezi care să ateste că mărfurile au
părăsit teritoriul vamal al Uniunii
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
În sensul certificării ieșirii mărfurilor, dovezi care să ateste că mărfurile
au părăsit teritoriul vamal al Uniunii pot fi puse la dispoziția biroului
vamal de export prin utilizarea altor mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor.
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▼B
CAPITOLUL 3

Export și reexport
Articolul 248
Invalidarea declarației vamale sau a declarației de reexport
(Articolul 174 din cod)
(1)
În cazul în care există o discrepanță privind natura mărfurilor
pentru care s-a acordat liberul de vamă pentru export, reexport sau
perfecționare pasivă în comparație cu mărfurile prezentate la biroul
vamal de ieșire, biroul vamal de export va invalida declarația respectivă.
▼C2
(2)
În cazul în care, după o perioadă de 150 de zile de la data
acordării liberului de vamă mărfurilor pentru regimul de export, de
perfecționare pasivă sau de reexport, biroul vamal de export nu a
primit nici informații privind ieșirea mărfurilor, nici dovezi care să
ateste că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Uniunii, biroul
respectiv poate invalida declarația în cauză.
▼B
Articolul 249
Modalitățile de depunere retroactivă a unei declarații de export sau
de reexport
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
▼C2
În cazul în care o declarație de export sau de reexport a fost necesară,
dar mărfurile au fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii fără a se
depune o astfel de declarație, alte mijloace de schimb de informații
decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate
pentru depunea retroactivă a declarației de export sau de reexport.
▼B
TITLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 250
Reevaluarea autorizațiilor deja în vigoare la 1 mai 2016
(1)
Autorizațiile acordate în baza Regulamentului (CEE) nr. 2913/92
sau a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 care sunt valabile la 1 mai
2016 și care nu au o perioadă de valabilitate limitată trebuie să fie
reevaluate.
(2)
Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), următoarele auto
rizații nu fac obiectul reevaluării:
(a) autorizațiile de exportatori pentru întocmirea de declarații pe factură,
astfel cum se menționează la articolele 97v și 117 din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93;
(b) autorizațiile pentru gestionarea materialelor prin utilizarea metodei
separării contabile, astfel cum se menționează la articolul 88 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
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▼B
Articolul 251
Valabilitatea autorizațiilor deja în vigoare la 1 mai 2016
(1)
Autorizațiile acordate în baza Regulamentului (CEE) nr. 2913/92
sau a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 care sunt valabile la 1 mai
2016 rămân valabile după cum urmează:
▼C2
(a) pentru autorizațiile cu o perioadă de valabilitate limitată, până la
1 mai 2019 sau până la expirarea perioadei de valabilitate respective
dacă aceasta se încheie înainte de data menționată;
▼B
(b) pentru toate celelalte autorizații, până când autorizația este
reevaluată în conformitate cu articolul 250 alineatul (1).
(2)
Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, autorizațiile
menționate la articolul 250 alineatul (2) literele (a) și (b) rămân valabile
până în momentul retragerii lor de către autoritățile vamale care le-au
acordat.
Articolul 252
Valabilitatea deciziilor privind informațiile obligatorii, care sunt
deja în vigoare la 1 mai 2016
Deciziile referitoare la informațiile obligatorii care sunt deja în vigoare
la 1 mai 2016 rămân valabile pentru perioada de timp prevăzută în
respectivele decizii. O astfel de decizie este obligatorie începând cu
1 mai 2016 atât pentru autoritățile vamale, cât și pentru titularul
deciziei.
Articolul 253
Valabilitatea deciziilor de acordare a amânării plăților, care sunt
deja în vigoare la 1 mai 2016
▼C2
Deciziile de acordare a amânării plății care au fost adoptate în confor
mitate cu articolul 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și care sunt
în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile după cum urmează:
▼B
(a) în cazul în care decizia a fost acordată pentru utilizarea procedurii
menționate la articolul 226 litera (a) din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92, aceasta rămâne valabilă pe termen nelimitat;
(b) în cazul în care decizia a fost acordată pentru utilizarea uneia dintre
procedurile menționate la articolul 226 literele (b) sau (c) din Regu
lamentul (CEE) nr. 2913/92, aceasta rămâne valabilă până la
reevaluarea autorizației în vederea utilizării unei garanții globale
care este legată de aceasta.
Articolul 254
Utilizarea autorizațiilor și deciziilor care sunt deja în vigoare la
1 mai 2016
În cazul în care o decizie sau o autorizație rămâne valabilă după 1 mai 2016
în conformitate cu articolele 251-253, condițiile în care această decizie sau
autorizație se aplică, de la 1 mai 2016, sunt cele prevăzute în dispozițiile
corespunzătoare din cod, din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447 al Comisiei (1) și din prezentul regulament, astfel cum se
precizează în tabelul de corespondență prevăzut în anexa 90.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din
24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (a se
vedea pagina 558 din prezentul Jurnal Oficial).
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▼B
Articolul 255
Dispoziții tranzitorii privind utilizarea sigiliilor
▼C2
Sigiliile vamale și sigiliile speciale, care sunt conforme dispozițiilor din
anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, pot continua să fie
utilizate până la epuizarea stocurilor sau până la 1 mai 2019, dacă
această dată este anterioară datei epuizării stocurilor.
▼B
Articolul 256
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 mai 2016.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
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▼B
CUPRINS
TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
ANEXA A

Cerințe comune în materie de date pentru cereri și
decizii

ANEXA B

Cerințe comune în materie de date pentru declarații,
notificări și dovezi ale statutului vamal de mărfuri
unionale

ANEXA B-01

Declarațiile pe suport de hârtie – note și formularele
care trebuie utilizate

ANEXA B-02

Documentul de însoțire a tranzitului

ANEXA B-03

Lista de articole

ANEXA B-04

Document de însoțire tranzit/securitate („TSAD”)

ANEXA B-05

Lista de articole tranzit/securitate („TSLoI”)

ANEXA 12-01

Cerințe comune în materie de date pentru înregistrarea
operatorilor economici și a altor persoane
TITLUL II

FACTORII PE BAZA CĂRORA SE APLICĂ TAXELE LA IMPORT SAU
LA EXPORT ȘI ALTE MĂSURI CU PRIVIRE LA SCHIMBUL DE
MĂRFURI

▼C1

ANEXA 22-01

Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau
transformare substanțială care conferă originea neprefe
rențială

ANEXA 22-02

Cerere pentru un certificat de informații INF 4 și certi
ficatul de informații INF 4

ANEXA 22-03

Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau
transformare care conferă caracterul de produs originar

ANEXA 22-04

Materiale excluse de la cumulul regional

ANEXA 22-05

Prelucrările excluse din cumulul regional al sistemului
generalizat de preferințe (produse textile)

ANEXA 22-11

Note introductive și lista prelucrărilor sau a transfor
mărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neori
ginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi
caracterul de produs originar

__________

▼B
TITLUL III
DATORIE VAMALĂ ȘI GARANȚII
ANEXA 32-01

Angajamentul garantului – Garanție izolată

ANEXA 32-02

Angajamentul garantului – Garanție izolată sub formă
de titluri

ANEXA 32-03

Angajamentul garantului – Garanție globală

ANEXA 32-04

Notificare adresată garantului privind nedescărcarea
regimului de tranzit unional
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▼B
ANEXA 32-05

Notificare adresată garantului privind răspunderea
pentru plata unei datorii în cadrul regimului de tranzit
unional

ANEXA 33-01

Solicitare de plată adresată asociației garante a datoriei
în cadrul regimului de tranzit în baza carnetului ATA/eATA

ANEXA 33-02

Notificare adresată garantului privind răspunderea
pentru plata unei datorii în cadrul regimului de tranzit
în baza carnetului CPD

ANEXA 33-03

Model de notă de informare privind solicitarea de plată
a datoriei în cadrul regimului de tranzit în baza
carnetului ATA/e-ATA, adresată asociației garante

ANEXA 33-04

Formular de impunere pentru calcularea taxelor vamale
și a taxelor rezultate din solicitarea de plată a datoriei în
cadrul regimului de tranzit în baza carnetului ATA/eATA, adresată asociației garante

ANEXA 33-05

Model de descărcare a regimului în care se precizează
că a fost inițiată o procedură de recuperare în ceea ce
privește asociația garantă, în statul membru în care
datoria vamală a luat naștere în cadrul regimului de
tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA

ANEXA 33-06

Cerere de informații suplimentare în cazul în care
mărfurile se află în alt stat membru

ANEXA 33-07

Remiterea/rambursarea

TITLUL IV
MĂRFURI INTRODUSE PE TERITORIUL VAMAL AL UNIUNII
Nicio anexă

TITLUL V
NORME GENERALE PRIVIND STATUTUL VAMAL, PLASAREA
MĂRFURILOR
SUB
UN
REGIM
VAMAL,
VERIFICAREA,
ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ ȘI DISPUNEREA DE MĂRFURI
Nicio anexă

TITLUL VI
PUNEREA ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE ȘI SCUTIREA DE TAXE LA
IMPORT
ANEXA 61-01

Certificate de cântărire a bananelor – cerințe în materie
de date

ANEXA 62-01

Fișa de informații INF 3 – cerințe în materie de date

TITLUL VII
REGIMURI SPECIALE
ANEXA 71-01

Document justificativ atunci când mărfurile sunt
declarate verbal pentru admiterea temporară
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▼B
ANEXA 71-02

Mărfuri și produse sensibile

ANEXA 71-03

Lista formelor uzuale
(articolul 220 din cod)

ANEXA 71-04

Dispoziții speciale privind mărfurile echivalente

ANEXA 71-05

Schimbul standardizat de informații (INF)

ANEXA 71-06

Informații care trebuie furnizate în decontul de încheiere

ANEXA 72-03

TC 11 – recipisă

de

manipulare

permise

TITLUL VIII
MĂRFURI SCOASE DE PE TERITORIUL VAMAL AL UNIUNII
Nicio anexă

TITLUL IX
ANEXA 90

Tabelul de corespondență menționat la articolul 254
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▼B
ANEXA A

▼C1
CERINȚE COMUNE ÎN MATERIE DE DATE PENTRU CERERI ȘI
DECIZII
Note introductive la tabelele cerințelor în materie de date pentru cereri și
decizii
DISPOZIțII GENERALE

▼B
1.

Dispozițiile incluse în aceste note sunt aplicabile tuturor titlurilor din
prezenta anexă.

2.

Tabelele cerințelor în materie de date din titlurile I-XXI includ toate
elementele de date necesare pentru cererile și deciziile despre care este
vorba în prezenta anexă.

3.

Formatele, codurile și, dacă este cazul, structura cerințelor în materie de date
descrise în prezenta anexă sunt specificate în Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (1), care este adoptat în conformitate cu
articolul 8 alineatul (1) litera (a) din cod.

4.

Cerințele în materie de date definite în prezenta anexă se aplică cererilor și
deciziilor efectuate prin utilizarea unei tehnici de prelucrare electronică a
datelor, precum și cererilor și deciziilor pe suport de hârtie.

5.

Elementele de date care pot fi furnizate pentru mai multe cereri și decizii
sunt stabilite în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1 titlul I
din prezenta anexă.

6.

Elementele de date specifice pentru anumite tipuri de cereri și decizii sunt
prezentate în titlurile II-XXI din prezenta anexă.

7.

Prevederile specifice pentru fiecare element de date, așa cum sunt descrise la
capitolul 2 titlurile I-XXI din prezenta anexă, nu aduc atingere statutului
elementului de date, așa cum este definit în tabelele cerințelor în materie
de date. De exemplu, E.D. 5/8 Identificarea mărfurilor este marcat ca fiind
obligatoriu (statut „A”) în tabelul cerințelor în materie de date de la titlul I
capitolul 1 din prezenta anexă pentru autorizațiile de perfecționare activă
(coloana 8a) și de perfecționare pasivă (coloana 8b); totuși, aceste informații
nu trebuie completate în cazul perfecționării active sau pasive cu mărfuri
echivalente și al perfecționării pasive cu sistem de schimb standard, conform
descrierii de la titlul I capitolul 2 din prezenta anexă.

8.

Cu excepția cazului în care marcajele referitoare la elementul de date în
cauză oferă alte indicații, elementele de date enumerate în respectivul tabel
al cerințelor în materie de date pot fi utilizate atât pentru cereri, cât și pentru
decizii.

9.

Statutele enumerate în tabelul cerințelor în materie de date de mai jos nu
schimbă cu nimic faptul că anumite date sunt furnizate numai atunci când
circumstanțele justifică acest lucru. De exemplu, E.D. 5/6 Mărfuri echi
valente se utilizează numai dacă se solicită utilizarea mărfurilor echivalente
în conformitate cu articolul 223 din cod.

10. În cazul în care cererea pentru utilizarea unui regim special, altul decât cel
de tranzit, se efectuează în conformitate cu articolul 163, setul de date definit
în coloana 8f din tabelul cerințelor în materie de date de la titlul I al
prezentei anexe trebuie furnizat în plus față de cerințele în materie de date
din declarația vamală, astfel cum este prevăzut în titlul I capitolul 3 secțiunea
1 din anexa B pentru regimul respectiv.
(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015
de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regula
mentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
Codului vamal al Uniunii (a se vedea pagina 558 din prezentul Jurnal Oficial).
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▼B
TITLUL I
Cereri Și decizii
CAPITOLUL 1
Legenda tabelului

Coloane

Tipul cererii/deciziei

Referința juridică

Nr. titlului unde
figurează cerințele
specifice în materie de
date

Numărul de ordine al E.D.

Numărul de ordine al elementului de date în cauză

Denumirea E.D.

Denumirea elementului de date respectiv
Decizii cu privire la informațiile obligatorii

1a

Cererea și decizia referitoare la informațiile
tarifare obligatorii
(decizia ITO)

Articolul 33 din cod

Titlul II

1b

Cererea și decizia referitoare la informațiile de
origine obligatorii
(decizia IOO)

Articolul 33 din cod

Titlul III

Operatorul economic autorizat
2

Cererea și autorizația pentru statutul de operator
economic autorizat

Articolul 38 din cod

Titlul IV

Determinarea valorii în vamă
3

►C2 Cererea și autorizația pentru simplificarea
determinării cuantumurilor care fac parte din
valoarea în vamă a mărfurilor ◄

Articolul 73 din cod

Titlul V

Garanția globală și amânarea plății
4a

►C2 Cererea și autorizația pentru furnizarea
unei garanții globale, inclusiv a unei posibile
reduceri sau derogări ◄

Articolul 95 din cod

Titlul VI

4b

►C2 Cererea și autorizația de amânare a plății
taxelor vamale de plătit, în măsura în care permi
siunea nu este acordată în legătură cu o singură
operațiune ◄

Articolul 110 din cod

Titlul VII

4c

►C2 Cererea și decizia privind rambursarea sau
remiterea cuantumurilor taxelor la import sau la
export ◄

Articolul 116 din cod

Titlul VIII

Formalități legate de sosirea mărfurilor
5

Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor
de depozitare temporară

Articolul 148 din cod

Titlul IX

Statutul vamal al mărfurilor
6a

►C2 Cererea și autorizația de stabilire a unor
servicii de transport maritim regulat ◄

Articolul 120

Titlul X

6b

►C2 Cererea și autorizația pentru statutul de
emitent autorizat ◄

Articolul 128

Titlul XI
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▼B

Coloane

Tipul cererii/deciziei

Referința juridică

Nr. titlului unde
figurează cerințele
specifice în materie de
date

Formalități vamale

7a

Cererea și autorizația de utilizare a declarației Articolul 166 alineatul (2)
simplificate
din cod

Titlul XII

7b

Cererea și autorizația pentru vămuire centralizată

Articolul 179 din cod

Titlul XIII

7c

Cererea și autorizația de efectuare a unei
declarații vamale prin introducerea de date în
evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul
de export

Articolul 182 din cod

Titlul XIV

7d

Cererea și autorizația pentru autoevaluare

Articolul 185 din cod

Titlul XV

7e

►C2 Cererea și autorizația pentru statutul de
cântăritor autorizat de banane ◄

Articolul 155

Titlul XVI

Regimuri speciale

8 a

Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului Articolul 211 alineatul (1)
de perfecționare activă
litera (a) din cod

Titlul XVII

8b

Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului Articolul 211 alineatul (1)
de perfecționare pasivă
litera (a) din cod

Titlul XVIII

8c

Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului Articolul 211 alineatul (1)
de destinație finală
litera (a) din cod

(1)

8d

Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului Articolul 211 alineatul (1)
de admitere temporară
litera (a) din cod

(1)

8e

Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor Articolul 211 alineatul (1)
litera (b) din cod
de depozitare în scopul antrepozitării vamale a
mărfurilor

Titlul XIX

8f

Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului
de admitere temporară, de destinație finală, de
perfecționare activă sau de perfecționare pasivă
în situațiile în care se aplică articolul 163

►C2 Articolul 211
alineatul (1) litera (a) din
cod și articolul 163 ◄

(1)

Articolul 230 din cod

(1)

Tranzit

9a

Cererea și autorizația pentru statutul de destinatar
agreat pentru operațiuni TIR

9b

Cererea și autorizația pentru statutul de expeditor Articolul 233 alineatul (4)
agreat pentru regimul de tranzit unional
litera (a) din cod

Titlul XX
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▼B

Coloane

Tipul cererii/deciziei

Referința juridică

Nr. titlului unde
figurează cerințele
specifice în materie de
date

9c

Cererea și autorizația pentru statutul de destinatar Articolul 233 alineatul (4)
agreat pentru regimul de tranzit unional
litera (b) din cod

(1)

9d

Cererea și autorizația de a utiliza sigilii speciale Articolul 233 alineatul (4)
litera (c) din cod

Titlul XXI

9e

Cererea și autorizația de a utiliza o declarație de Articolul 233 alineatul (4)
tranzit cu un set de date redus
litera (d) din cod

(1)

9f

Cererea și autorizația de utilizare a unui Articolul 233 alineatul (4)
document electronic de transport ca declarație
litera (e) din cod
vamală

—

(1)

Nu există date specifice solicitate.

Simboluri utilizate în celule
Simbol

Descrierea simbolului

A

Obligatoriu: date solicitate de fiecare stat membru.

B

Opțional pentru statele membre: date pe care statele membre pot hotărî să le ceară sau nu.

C

Opțional pentru solicitant: date pe care solicitantul poate hotărî să le furnizeze, dar care nu pot fi cerute
de către statele membre.

Grupe de date
Grupă

Denumirea grupei

Grupa 1

Informații privind cererea/decizia

Grupa 2

Referințe ale documentelor justificative, certificatelor și autorizațiilor

Grupa 3

Părți

Grupa 4

Date, ore, perioade și locuri

Grupa 5

Identificarea mărfurilor

Grupa 6

Termeni și condiții

Grupa 7

Activități și regimuri

Grupa 8

Altele

Marcaje
Tipul de marcaj

Descrierea marcajului

[*]

Acest element de date este utilizat doar pentru cererea în cauză.

[+]

Acest element de date este utilizat doar pentru decizia în cauză.

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Grupa 1 — Informații privind cererea/decizia
1/1

Tipul codului cererii/deciziei

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1/2

Semnătura/Autentificare

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1/3

Tipul de cerere

1/4

Valabilitatea geografică – Uniune

A

1/5

Valabilitatea geografică – Țări de
tranzit comun

A
[1]

1/6

Numărul de referință al deciziei

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]

A A A A A A
[2] [2] [2] [2] [2] [2]

1/7

►C2 Autoritatea vamală care ia A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
decizia ◄
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A
[*] [*] [*] [*]
A

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2/1

Alte cereri și decizii referitoare la
informații obligatorii deținute

A
[*]

A

2/2

Decizii cu privire la informații obli A
gatorii transmise altor titulari
[*]

A

A

A

A

A

A

A
A
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Grupa 2 — Referințe ale documentelor justificative, certificatelor și autorizațiilor

A

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

1a

1b

2/3

Proceduri judiciare sau administrative A A
în curs sau finalizate
[*] [*]

2/4

Documente atașate

2/5

Numărul de identificare al spațiului de
depozitare

2

A A A
[*] [*] [*]

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

A

A

A

A
[3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[+]

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A

A

A

A

A

A

A
[+]

Grupa 3 — Părți
Solicitantul/titularul
deciziei

3/2

autorizației

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]

A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4]

Identificarea solicitantului/titularului
autorizației sau deciziei

A

A

3/3

Reprezentantul

A A
[*] [*]
[4] [4]

A A A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]

A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4]

3/4

Identificarea reprezentantului

A A
[*] [*]

A

A

3/5

Numele și datele de contact ale
persoanei responsabile cu problemele
vamale

3/6

Persoana de
pentru cerere

contact

sau

responsabilă

A

A

A

A

A

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[*]
[5]

A A A A A A C A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]
A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 160

3/1

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

3/7

►C2 Persoana împuternicită să
reprezinte societatea solicitantă sau
care exercită controlul asupra manage
mentului acesteia ◄

3/8

Proprietarul mărfurilor

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5]

6a

6b

7a

7b

7c

7d

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5]

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

A
[*]
[5]

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]

A

A
[6]

Grupa 4 — Date, ore perioade și locuri
4/1

Locul

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]

A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7]

4/2

Data

A

A

4/3

►C2 Locul în care contabilitatea A A A A A A
principală în scopuri vamale este [*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5]
ținută sau este accesibilă ◄
[5] [5] [5]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
[5] [5] [5] [5] [5] [5]
[8]

A A A
[*] [*] [*]
[5] [5] [5]

4/4

Locul în care se păstrează evidențele

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
[9]
[9]
[8]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

4/5

►C2 Primul loc de utilizare sau
transformare ◄

4/6

Data de începere [solicitată] a deciziei

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
[*]
[10]
A A A C C C
[+] [+] [+] [*] [*] [*]
A A A
[+] [+] [+]

A

A

A

A

A A
[*] [*]
[10] [10]

C C C C C C C C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A

A

A

A

A

A
[*]
[10]
C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]
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A A A
[*] [*] [*]

A

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

4/7

Data de expirare a deciziei

4/8

Locația mărfurilor

4/9

►C2 Locul (locurile) de transformare
sau utilizare ◄

A

A

A

A

4/10

Biroul (birourile) vamal(e) de plasare

A

A

A

A

A

4/11

Biroul
(birourile)
încheiere

A

A

A

A

A

4/12

Biroul vamal de garanție

A A
[12]

A

A

4/13

►C2 Biroul
ghere ◄

4/14

Biroul
(birourile)
destinație

4/15

Biroul (birourile) vamal(e) de plecare

4/16

Termene

4/17

►C2 Perioada pentru descărcare ◄

A

suprave-

vamal(e)

A

A

A

de

A
[+]
de

9b

9c

A

A

A

9d

9e

9f

A A A A
[+] [+] [+] [+]
A
[*]
[11]

vamal(e)

9a

A

A

A

A

A
[+]

A A A A
[+] [+] [+] [+]

A

A

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]

de

C
[*]
A
[+]

C
[*]
A
[+]
C
[*]
A
[+]

A
[+]

A A
[+] [+]
[13]

A A A
[+] [+] [+]

A

A

A

A

A

A

A
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vamal

A A
[+] [+]

8f

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

4/18

Denumirea E.D.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

Decontul de încheiere

7e

8a

8b

8c

8d

8e

A
[+]

A
[+]
[14]

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A
[+]
[15]

Grupa 5 — Identificarea mărfurilor
Codul mărfurilor

C
[*]
A
[+]

A

A

5/2

Descrierea mărfurilor

A

A

A

5/3

Cantitatea mărfurilor:

A
[+]

5/4

Valoarea mărfurilor

5/5

A
[*]

A

A

A

A

A

A

A

C
[*]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Rata de randament

A

A

A

5/6

Mărfuri echivalente

A

A

A

5/7

►C2 Produse transformate ◄

A

A

A

5/8

Identificarea mărfurilor

A

A

A

5/9

►C2 Categoriile sau mișcările de
mărfuri ◄ excluse

B

A
[*]

A

A

A
[*]

A

B

►C2 Prohibiții și restricții ◄

A

A
A
[17]

A

A

A
A A A
[+] [+] [+]

Grupa 6 — Termeni și condiții
6/1

A
[16]

A
[*]

A

A

A
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5/1

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

6/2

Condiții economice

6/3

Observații generale

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

A

A

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

A
[17]

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

A A A A A A
[+] [+] [+] [+] [+] [+]

Grupa 7 — Activități și regimuri
Tipul de tranzacție

7/2

Tipul de regimuri vamale

7/3

Tipul declarației

7/4

Numărul de operațiuni

7/5

Detalii privind activitățile planificate

A
[*]

A

A

A

A

A

A

A
B
[*]

A
A

A A A A
[*] [*] [*] [*]
A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A

A

A

A

A

Grupa 8 — Altele
8/1

►C2 Tipul contabilității principale în
scopuri vamale ◄

A
[*]

A
[*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[8]

A A A
[*] [*] [*]

8/2

Tipul de evidențe

A
[*]

A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]

A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*]
[8]

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]

8/3

Accesul la date

8/4

Eșantioane etc.

A
A
[*]

A

A
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7/1

▼B
Numărul
de
ordine al
E.D.

Denumirea E.D.

1a

1b

C C
[*] [*]

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8/5

Mențiuni speciale

8/6

Garanție

8/7

Cuantumul garanției

8/8

Transferul drepturilor și al obligațiilor

8/9

Cuvinte-cheie

8/10

Detalii cu privire la spațiile de depo
zitare

A

A

8/11

Depozitarea mărfurilor unionale

A

A

8/12

Acord pentru publicare în lista titu
larilor de autorizații

8/13

Calcularea cuantumului taxelor la
import în conformitate cu articolul 86
alineatul (3) din cod

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A

A A A
[18] [12]

A

A

A

A A A
[18] [12]

A

A

A

A

A

A

A

A A
[+] [+]

A A A A A A A A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]
A

A A A A A A
[*] [*] [*] [*] [*] [*]
A
[19]

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 165

A A A A
[*] [*] [*] [*]
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▼B
Note
Numărul
notei

Descrierea notei

[1]

Acest element de date se completează numai în cazul în care autorizația pentru
furnizarea unei garanții globale se va utiliza pentru plasarea mărfurilor sub
regimul de tranzit unional.

[2]

Acest element de date se utilizează în cerere numai în cazul unei cereri de modi
ficare, reînnoire sau revocare a deciziei.

[3]

►C2 Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice adoptate în cadrul politicii agricole
comune, o cerere referitoare la mărfuri cu privire la care s-a prezentat o licență de
import sau de export atunci când s-a depus declarația vamală relevantă trebuie
completată prin certificarea autorităților responsabile pentru eliberarea unei astfel
de licențe, atestând că au fost întreprinse demersurile necesare pentru a anula
efectele acesteia.
Această certificare nu este necesară dacă:
(a) autoritatea vamală căreia i se prezintă cererea este cea care a eliberat licența;
(b) motivul cererii este o eroare care nu are niciun efect asupra atribuirii licenței.
Dispozițiile de mai sus se aplică și în cazul reexportului, al plasării mărfurilor în
antrepozit vamal sau în zonă liberă sau în cazul distrugerii mărfurilor. ◄

[4]

Această informație este obligatorie doar în cazurile în care numărul EORI al
persoanei nu este solicitat. În cazul în care se furnizează numărul EORI, numele
și adresa nu trebuie furnizate decât dacă se utilizează o cerere sau o decizie pe suport
de hârtie.

[5]

Această informație nu se furnizează dacă solicitantul este un operator economic
autorizat.

[6]

Această informație se furnizează numai în cazul în care cererea se referă la utilizarea
regimului de admitere temporară, iar informația este solicitată în temeiul legislației
vamale.

[7]

Această informație se utilizează numai în cazul cererilor pe suport de hârtie.

[8]

Dacă se intenționează să se utilizeze un antrepozit vamal public de tip II, acest
element de date nu se utilizează.

[9]

Această informație nu se solicită în cazul în care se aplică articolul 162.

[10]

►M3 Această informație se furnizează numai pentru următoarele cereri:
(a) cereri pentru autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă sau a
regimului de destinație finală în cazul în care solicitantul este stabilit în afara
teritoriului vamal al Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 162;
(b) cereri pentru o autorizație de admitere temporară, astfel cum se menționează la
articolul 205. ◄

[11]

►C2 Această informație poate să nu fie furnizată în cazurile în care legislația
vamală a Uniunii prevede o derogare de la obligația de a prezenta mărfurile. ◄

[12]

►C2 În cazul unei cereri privind utilizarea regimului de perfecționare pasivă, acest
element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care se solicită importul
anticipat al unor produselor de înlocuire sau al unor produse transformate. ◄

[13]

Această informație nu se furnizează decât în decizie, în cazul în care titularul auto
rizației nu este scutit de obligația de a prezenta mărfurile.

[14]

►M3 Această informație se furnizează în cazul unei autorizații de utilizare a
regimului de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea schimbului standardizat de
informații astfel cum se menționează la articolul 176, precum și în cazul unei
autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă IM/EX. ◄
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▼B
Numărul
notei

Descrierea notei

[15]

►M3 Această informație se furnizează numai în cazul unei autorizații referitoare la
utilizarea regimului de perfecționare activă IM/EX sau de destinație finală. ◄

[16]

►C2 Această informație se furnizează numai în cazul în care cererea se referă la
utilizarea regimului de perfecționare activă, de perfecționare pasivă sau de destinație
finală, iar destinația finală presupune transformarea mărfurilor. ◄

[17]

Această informație se utilizează numai în cazul în care cererea se referă la utilizarea
regimului de perfecționare activă sau pasivă.

[18]

►C2 În cazul unei cereri privind utilizarea regimului de perfecționare activă EX/IM,
acest element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care sunt aplicabile taxe
la export. ◄

[19]

Această informație se utilizează numai în cazul în care cererea se referă la utilizarea
regimului de perfecționare activă.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele în materie de date

Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
Grupa 1 — Informații privind cererea/decizia
1/1.

Tipul codului cererii/deciziei

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Utilizând codurile relevante, a se indica autorizația sau decizia solicitată.
Decizie:

▼C2
Utilizând codurile relevante, a se indica tipul de autorizație sau de decizie.

▼B
1/2.

Semnătura/autentificare

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Cererile pe suport de hârtie se semnează de către persoanele care le depun.
Semnatarul trebuie să își precizeze funcția.
Cererile depuse prin utilizarea unei tehnici de prelucrare electronică a datelor se
autentifică de către persoana care depune cererea (solicitantul sau reprezentantul
acestuia).
În cazul în care cererea este depusă utilizându-se interfața armonizată pentru
comercianți la nivelul UE,definită de comun acord de Comisie și de statele
membre, cererea este considerată ca fiind autentificată.
Decizie:

▼C2
Deciziile se semnează pe suport de hârtie sau se autentifică în alt mod în cazul
utilizării unei tehnici de prelucrare electronică a datelor de către persoana care ia
decizia privind acordarea autorizației, privind informațiile obligatorii sau privind
rambursarea ori remiterea taxelor la import sau la export.

▼B
Coloana 1a din tabel:
Dacă solicitantul are o referință, aceasta poate fi introdusă aici.
Coloana 2 din tabel:
Semnatarul trebuie să fie întotdeauna persoana care reprezintă solicitantul în
ansamblu.
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▼B
1/3.

Tipul de cerere

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Utilizând codul relevant, a se indica tipul de cerere. Pentru o cerere de modificare
sau, dacă este cazul, de reînnoire a autorizației, a se indica, de asemenea,
numărul corespunzător al deciziei în E.D. 1/6 Numărul de referință al deciziei.
1/4.

Valabilitatea geografică – Uniune

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Prin derogare de la articolul 26 din cod, a se indica dacă efectul deciziei este
limitat la unul sau mai multe state membre, menționând în mod explicit statul
(statele) membru (membre) în cauză.
1/5.

Valabilitatea geografică – Țări de tranzit comun

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica țările de tranzit comun în care poate fi utilizată autorizația.
1/6.

Numărul de referință al deciziei

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Referința unică atribuită deciziei de autoritatea vamală competentă.
1/7.

►C2 Autoritatea vamală care ia decizia ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Numărul de identificare sau denumirea și adresa autorității vamale care ia decizia.
Coloana 1b din tabel:
Numărul de identificare sau semnătura și denumirea autorității vamale a statului
membru care a emis decizia.
Coloana 2 din tabel:
Autentificarea și denumirea administrației vamale din statul membru. Numele
administrației vamale din statul membru poate fi menționat la nivel regional în
cazul în care structura organizațională a acestei administrații impune acest lucru.
Grupa 2 — Referințe ale documentelor justificative, certificatelor și
autorizațiilor
2/1.

Alte cereri și decizii referitoare la informații obligatorii deținute

Coloana 1a din tabel:
A se indica (da/nu) dacă solicitantul a cerut sau primit o decizie ITO pentru
mărfuri unionale identice sau similare celor descrise în cadrul E.D. 5/2 Descrierea
mărfurilor din prezentul titlu sau în cadrul E.D. II/3 Denumirea comercială și
mențiuni speciale din titlul II. În caz afirmativ, trebuie completate și următoarele
informații:
Țara de depunere a cererii: țara în care a fost depusă cererea
Locul de depunere a cererii: locul în care a fost depusă cererea
Data cererii: data la care autoritatea vamală competentă menționată la articolul 22
alineatul (1) al treilea paragraf din cod a primit cererea.
Numărul de referință al deciziei ITO: numărul de referință al deciziei ITO pe care
solicitantul a primit-o deja. Această parte este obligatorie în cazul în care soli
citantul a primit decizii ITO în urma cererii sale.
Data de începere a deciziei: data la care începe valabilitatea deciziei ITO.
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▼B
Codul mărfurilor: codul de nomenclatură indicat pe decizia ITO.

Coloana 1b din tabel:
A se indica dacă solicitantul a cerut sau primit o decizie IOO și/sau o decizie
ITO pentru mărfuri sau materiale identice sau similare celor menționate în cadrul
E.D. 5/1 Codul mărfurilor și al E.D. 5/2 Descrierea mărfurilor din prezentul titlu
sau în cadrul E.D. III/3 din titlul III; a se furniza detaliile relevante. În caz
afirmativ, se va furniza, de asemenea, numărul de referință al deciziei IOO
și/sau ITO în cauză.

2/2.

Decizii cu privire la informații obligatorii transmise altor titulari

Coloana 1a din tabel:
A se indica dacă solicitantul este la curent cu faptul că au fost emise decizii ITO
în favoarea altor titulari pentru mărfuri identice sau similare celor descrise în
cadrul E.D. 5/2 Descrierea mărfurilor din prezentul titlu sau în cadrul E.D. II/3
Denumirea comercială și mențiuni speciale din titlul II. Informațiile cu privire la
deciziile ITO existente pot fi consultate în baza de date publică EBTI disponibilă
pe internet.

În caz afirmativ, următoarele elemente suplimentare sunt opționale:

Numărul de referință al deciziei ITO: numărul de referință al deciziei ITO despre
care solicitantul are cunoștință

Data de începere a deciziei: data la care începe valabilitatea deciziei ITO.

Codul mărfurilor: codul de nomenclatură indicat pe decizia ITO.

Coloana 1b din tabel:
A se indica dacă, din informațiile solicitantului, s-a solicitat sau s-a emis o
decizie IOO și/sau ITO pentru mărfuri identice sau similare în Uniune.

În caz afirmativ, următoarele elemente suplimentare sunt opționale:

Numărul de referință al deciziei IOO și/sau ITO: numărul de referință al deciziei
IOO și/sau ITO despre care solicitantul are cunoștință

Data de începere a deciziei: data la care începe valabilitatea deciziei IOO și/sau
ITO.

Codul mărfurilor: codul de nomenclatură indicat pe decizia IOO și/sau ITO.

2/3.

Proceduri judiciare sau administrative în curs sau finalizate

Coloana 1a din tabel:
►C2 A se indica dacă solicitantul este sau nu la curent cu desfășurarea unor
proceduri judiciare sau administrative privind clasificarea tarifară în curs în
cadrul Uniunii sau cu existența unei hotărâri judecătorești privind clasificarea
tarifară pronunțată deja în cadrul Uniunii cu privire la mărfurile descrise în
cadrul E.D. 5/2. ◄ Descrierea mărfurilor și al E.D. II/3 Denumirea comercială
și mențiuni speciale din titlul II. În caz afirmativ, următoarele elemente supli
mentare sunt opționale:
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▼B
A se introduce denumirea și adresa instanței, numărul de referință al cauzei
pendinte și/sau al hotărârii judecătorești, precum și orice alte informații relevante.

Coloana 1b din tabel:
A se indica dacă, din informațiile solicitantului, mărfurile descrise în cadrul E.D.
5/1. Codul mărfurilor și al E.D. 5/2. ►C2 Descrierea mărfurilor din prezentul
titlu sau în cadrul E.D. III/3 Condiții care permit determinarea originii din titlului
III fac obiectul unor proceduri judiciare sau administrative privind originea în
curs în cadrul Uniunii sau al unei hotărâri judecătorești privind originea deja
pronunțată în Uniune. ◄

A se introduce denumirea și adresa instanței, numărul de referință al cauzei
pendinte și/sau al hotărârii judecătorești, precum și orice alte informații relevante.

2/4.

Documente atașate

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se furniza informații privind tipul și, dacă este cazul, numărul de identificare
și/sau data emiterii documentului (documentelor) anexate la cerere sau la decizie.
A se indica, de asemenea, numărul total de documente anexate.

Dacă documentul conține continuarea informațiilor furnizate în altă parte în
cerere sau în decizie, a se indica o trimitere la elementul de date respectiv.

2/5.

Numărul de identificare al spațiului de depozitare

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼C2
Dacă este cazul, a se introduce numărul de identificare atribuit spațiului de
depozitare de autoritatea vamală care ia decizia.

▼B
Grupa 3 — Părți
3/1.

Solicitantul/titularul autorizației sau deciziei

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Solicitantul este persoana care depune o cerere pentru a obține o decizie a
autorităților vamale.

A se introduce numele și adresa persoanei respective.

Decizie:
Titularul deciziei este persoana căreia i s-a emis decizia.

Titularul autorizației este persoana căreia i s-a emis autorizația.

3/2.

Identificarea solicitantului/titularului autorizației sau deciziei

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Solicitantul este persoana care depune o cerere pentru a obține o decizie a
autorităților vamale.
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▼B
A se introduce numărul de identificare și înregistrare a operatorilor economici
(EORI) al persoanei în cauză, după cum se prevede la articolul 1 alineatul (18).
În cazul unei cereri efectuate prin utilizarea unei tehnici de prelucrare electronică
a datelor, numărul EORI al solicitantului se furnizează întotdeauna.
Decizie:
Titularul deciziei este persoana căreia i s-a emis decizia.
Titularul autorizației este persoana căreia i s-a emis autorizația.
3/3.

Reprezentantul

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Dacă solicitantul indicat în cadrul E.D. 3/1 Solicitantul/titularul autorizației sau
deciziei sau în cadrul E.D. 3/2 Identificarea solicitantului/titularului autorizației
sau deciziei este reprezentat, a se furniza informații relevante referitoare la repre
zentant.

▼C2
Dacă autoritatea vamală care ia decizia solicită acest lucru, în conformitate cu
articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului
respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru
statutul de reprezentant vamal.

▼B
3/4.

Identificarea reprezentantului

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Dacă solicitantul indicat în cadrul E.D. 3/1 Solicitantul/titularul autorizației sau
deciziei sau în cadrul E.D. 3/2 Identificarea solicitantului/titularului autorizației
sau deciziei este reprezentat, a se introduce numărul EORI al reprezentantului.

▼C2
Dacă autoritatea vamală care ia decizia solicită acest lucru, în conformitate cu
articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului
respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru
statutul de reprezentant vamal.

▼B
3/5.

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele
vamale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Informațiile de contact, inclusiv numărul de fax, dacă este cazul, ale persoanei în
cauză, care să poată fi utilizate pentru contacte și comunicări ulterioare privind
problemele vamale.
3/6.

Persoana de contact responsabilă pentru cerere

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Persoana de contact este responsabilă pentru păstrarea legăturii cu autoritățile
vamale în ceea ce privește cererea.
Aceste informații se furnizează numai dacă sunt diferite de cele referitoare la
persoana responsabilă cu chestiuni vamale furnizate în cadrul E.D. 3/5 Numele și
datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele vamale.
A se introduce numele persoanei de contact și oricare dintre următoarele infor
mații: numărul de telefon, adresa de e-mail (de preferință, o căsuță poștală
funcțională) și, dacă este cazul, numărul de fax
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▼B
3/7.

►C2 Persoana împuternicită să reprezinte societatea solicitantă sau
care exercită controlul asupra managementului acesteia ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
În sensul articolului 39 litera (a) din cod, a se introduce numele și detaliile complete
ale persoanei (persoanelor) în cauză în conformitate cu stabilirea/forma juridică a
societății solicitante, și anume: directorul/managerul societății, conducerea și
membrii consiliului de administrație, dacă este cazul. ►C2 Detaliile trebuie să
includă: numele și adresa complete, data nașterii și numărul național de
identificare. ◄
3/8.

Proprietarul mărfurilor

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Atunci unde este cazul conform articolului relevant, a se introduce numele și
adresa proprietarului din afara Uniunii al mărfurilor care urmează a fi plasate sub
regimul de admitere temporară, conform descrierii din cadrul E.D. 5/1. Codul
mărfurilor și în cadrul E.D. 5/2. Descrierea mărfurilor.
Grupa 4 — Date, ore perioade și locuri
4/1.

Locul

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Locul în care a fost semnată sau autentificată cererea.
Decizie:
Locul în care a fost luată decizia sau autorizația cu privire la informațiile de
origine obligatorii sau cu privire la remiterea sau rambursarea taxelor la import
sau la export.
4/2.

Data

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Data la care solicitantul a semnat sau autentificat cererea.
Decizie:

▼C2
Data la care a fost luată decizia sau autorizația referitoare la informațiile obli
gatorii sau la remiterea sau rambursarea taxelor la import sau la export.

▼B
4/3.

►C2 Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este
ținută și este accesibilă

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼M3
Contabilitatea principală în scopuri vamale, menționată la articolul 22 alineatul
(1) al treilea paragraf din cod, este contabilitatea care trebuie luată în considerare
de autoritățile vamale în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale care
permite autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile
care fac obiectul autorizației sau al deciziei în cauză. Documentele contabile
existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot
fi acceptate în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale dacă faci
litează controalele bazate pe audit.

▼C2
A se introduce adresa completă a locului, inclusiv statul membru în care se
intenționează să se țină sau să fie accesibilă contabilitatea principală. Adresa
poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face posibilă o identificare
lipsită de ambiguitate a locației respective. ◄
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▼C2
Coloanele 1a și 1b din tabel:
În cazul informațiilor obligatorii, trebuie furnizate informații numai în cazul în
care țara este diferită de datele furnizate pentru identificarea solicitantului.

4/4.

Locul în care se păstrează evidențele

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce adresa completă a locației (locațiilor), inclusiv statul membru
(statele membre) în care sunt păstrate sau se intenționează a fi păstrate evidențele
solicitantului. Adresa poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face
posibilă o identificare lipsită de ambiguitate a locației respective.

Această informație este necesară pentru a identifica locația evidențelor referitoare
la mărfuri situate la adresa prevăzută în cadrul E.D. 4/8. Locația mărfurilor.

4/5.

►C2 Primul loc de utilizare sau transformare ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce adresa locului respectiv utilizând codul corespunzător.

4/6.

Data de începere [solicitată] a deciziei

Coloanele 1a și 1b din tabel:
Data la care începe valabilitatea deciziei cu privire la informațiile obligatorii.

Coloana 2 din tabel:
A se indica ziua, luna și anul, în conformitate cu articolul 29.

Coloana 3 din tabel; 4a; 5; 6a; 6b; 7a-7e, 8a-8e și 9a-9f:
Cerere:
Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizației să înceapă într-o anumită zi. În
stabilirea acestei date se iau totuși în considerare termenele precizate la
articolul 22 alineatele (2) și (3) din cod; data solicitată nu poate fi anterioară
datei indicate la articolul 22 alineatul (4) din cod.

Decizie:
Data la care intră în vigoare autorizația.

Coloana 4b din tabel:
Cerere:
Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizației să înceapă într-o anumită zi. În
stabilirea acestei date se iau totuși în considerare termenele precizate la
articolul 22 alineatele (2) și (3) din cod; data solicitată nu poate fi anterioară
datei indicate la articolul 22 alineatul (4) din cod.

Decizie:
Data la care începe prima perioadă operațională stabilită de autoritate în scopul
calculării termenului de plată amânat.

4/7.

Data de expirare a deciziei

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Data la care se încheie valabilitatea autorizației cu privire la informațiile obliga
torii.
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▼C2
4/8.

Locația mărfurilor

Coloana 4c din tabel:
Introduceți denumirea și adresa locației în cauză, inclusiv codul poștal, dacă este
cazul. În cazul în care cererea este depusă prin utilizarea unor tehnici de
prelucrare electronică a datelor, codul corespunzător poate înlocui adresa, dacă
acesta conferă o identificare lipsită de ambiguitate a locației respective.
Coloana 7e din tabel:
A se introduce identificatorul locației unde are loc cântărirea bananelor utilizând
codul corespunzător.
Coloanele 7b-7d din tabel:

▼M3
A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locației sau al
locațiilor unde s-ar putea afla mărfurile atunci când sunt plasate sub un regim
vamal.

▼B
Coloana 9 a din tabel:

▼C2
A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor)
unde vor fi primite mărfurile în cadrul operațiunii TIR.

▼B
Coloana 9b din tabel:
A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor)
unde vor fi plasate mărfurile în cadrul regimului de tranzit unional.
Coloana 9c din tabel:

▼C2
A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor)
unde vor fi primite mărfurile în cadrul regimului de tranzit unional.

▼B
4/9.

►C2 Locul (locurile) de transformare sau utilizare ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce, utilizând codul corespunzător, adresa locului (locurilor) respec
tiv(e).
4/10.

Biroul (birourile) vamal(e) de plasare

▼M3
Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul vamal sau birourile vamale de plasare sugerate, conform
definiției de la articolul 1 punctul 17.

▼B
4/11.

Biroul (birourile) vamal(e) de încheiere

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul (birourile) vamal(e) sugerate.
4/12.

Biroul vamal de garanție

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul vamal în cauză.
4/13.

►C2 Biroul vamal de supraveghere ◄

▼M3
Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul vamal de supraveghere competent, conform definiției de la
articolul 1 punctul 36.
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▼B
4/14.

Biroul (birourile) vamal(e) de destinație

Coloanele 9a și 9c din tabel:

▼C2
A se indica biroul (birourile) vamal(e) de destinație responsabil(e) pentru locul în
care mărfurile sunt primite de destinatarul agreat.

▼B
Coloana 9f din tabel:
A se indica biroul (birourile) vamal(e) de destinație competente pentru aeroportul
(aeroporturile)/portul (porturile) de destinație.
4/15.

Biroul (birourile) vamal(e) de plecare

Coloana 9b din tabel:
A se indica biroul (birourile) vamal(e) de plecare responsabil(e) pentru locul în
care mărfurile vor fi plasate în cadrul regimului de tranzit unional.
Coloana 9f din tabel:
A se indica biroul (birourile) vamal(e) de plecare competente pentru aeroportul
(aeroporturile)/portul (porturile) de plecare.
4/16.

Termene

Coloana 6b din tabel:
A se indica, în minute, termenul limită până la care biroul vamal poate efectua
controale înainte de plecarea mărfurilor.

▼C2
Coloana 7b din tabel:
A se indica, în minute, termenul-limită până la care biroul vamal de prezentare
trebuie să informeze biroul vamal de supraveghere cu privire la intenția sa de a
efectua un control înainte să se considere că mărfurilor li s-a acordat liberul de
vamă.
Coloana 7c din tabel:
A se indica, în minute, termenul-limită până la care biroul vamal își poate anunța
intenția de a efectua un control înainte de a se acorda liberul de vamă mărfurilor.

▼B
Coloanele 9a și 9c din tabel:
A se indica, în minute, termenul limită până la care destinatarul agreat primește
permisiunea de descărcare.

▼C2
Coloana 9b din tabel:
A se indica, în minute, termenul de care dispune biroul vamal de plecare după
depunerea declarației de tranzit de către expeditorul agreat pentru a putea efectua
eventualele controale care se impun înainte de acordarea liberului de vamă și
plecarea mărfurilor.

▼B
4/17.

►C2 Perioada pentru descărcare ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce perioada estimată, exprimată în luni, necesară pentru operațiunile
care urmează a fi efectuate sau pentru utilizarea în cadrul regimului vamal special
solicitat.

▼C2
A se indica dacă este aplicabilă prelungirea automată a perioadei pentru
descărcare în conformitate cu articolul 174 alineatul (2).

▼B
Coloana 8a din tabel:

▼C2
Autoritatea vamală care ia decizia poate preciza în autorizație că perioada pentru
descărcare expiră în ultima zi din luna/trimestrul/semestrul ulterioară sau ulterior
lunii/trimestrului/semestrului în cursul căreia sau căruia a început perioada pentru
descărcare.
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▼B
4/18.

Decontul de încheiere

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica dacă este necesară utilizarea decontului de încheiere.

▼C2
În caz afirmativ, a se introduce termenul-limită prevăzut la articolul 175 alineatul
(1) până la care titularul autorizației trebuie să prezinte decontul de încheiere la
biroul vamal de supraveghere.

▼B
Dacă este cazul, a se preciza conținutul decontului de încheiere, în conformitate
cu articolul 175 alineatul (3).
Grupa 5 — Identificarea mărfurilor
5/1.

Codul mărfurilor

Coloana 1a din tabel:
Cerere:
A se indica codul de nomenclatură vamală la care solicitantul se așteaptă ca
mărfurile să fie clasificate.
Decizie:
Codul de nomenclatură vamală la care trebuie clasificate mărfurile în nomen
clatura vamală.
Coloana 1b din tabel:
Cerere:
Poziția/subpoziția (codul de nomenclatură vamală) la care sunt clasificate
mărfurile, furnizându-se suficiente detalii pentru a permite identificarea regulii
de determinare a originii. Dacă solicitantul IOO este totodată titularul ITO pentru
aceleași mărfuri, a se indica codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată.
Decizie:
Poziția/subpoziția sau codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată indicat în
cerere.
Coloana 3 din tabel:
A se introduce codul de 8 cifre al mărfurilor din Nomenclatura combinată.
Coloana 4c din tabel:
A se introduce codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată, codul TARIC și,
dacă este cazul, codul (codurile) adițional(e) TARIC și codul (codurile)
adițional(e) național(e) ale mărfurilor în cauză.

▼M3
Coloanele 7b-7d din tabel:

▼B
A se introduce cel puțin primele 4 cifre ale codului din Nomenclatura combinată
al mărfurilor în cauză.
Coloanele 8a și 8b din tabel:
A se indica primele 4 cifre ale codului din Nomenclatura Combinată al mărfurilor
care urmează a fi plasate sub regimul de perfecționare activă sau pasivă.
Codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată, trebuie indicat în cazul în care:
se utilizează mărfuri echivalente sau sistemul de schimb standard,
mărfurile intră sub incidența anexei 71-02,
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▼B
mărfurile nu sunt cuprinse în anexa 71-02 și se utilizează codul 22 pentru
condiția economică (regula de minimis).

Coloana 8c din tabel:
1. Dacă cererea se referă la mărfuri care urmează a fi plasate sub un alt regim
special decât cele menționate la punctul (2) de mai jos, a se introduce – acolo
unde este cazul – codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată (prima subdi
viziune), codul TARIC (a doua subdiviziune) și, dacă este cazul, codul
(codurile) adițional(e) TARIC (a treia subdiviziune).

2. Dacă cererea se referă la mărfuri care fac obiectul dispozițiilor speciale (părțile
A și B) cuprinse în partea I, Dispoziții preliminare, secțiunea II din Nomen
clatura combinată (mărfuri destinate anumitor categorii de nave și platforme
de foraj sau de exploatare/aeronave civile și mărfuri destinate aeronavelor
civile), codurile din Nomenclatura combinată nu sunt necesare.

Coloana 8d din tabel:
A se indica primele 4 cifre ale codului din Nomenclatura combinată al mărfurilor
care urmează a fi plasate sub regimul de admitere temporară.

Coloana 8e din tabel:
A se indica primele 4 cifre ale codului din Nomenclatura combinată al mărfurilor
care urmează a fi plasate sub regimul de antrepozitare vamală.

Dacă cererea se referă la mai multe articole din mărfuri diferite, elementul de
date nu poate fi completat. În acest caz, se descrie natura mărfurilor care urmează
să fie depozitate în spațiul de depozitare respectiv în cadrul E.D. 5/2. Descrierea
mărfurilor.

Dacă se utilizează mărfuri echivalente în cadrul unui regim de antrepozitare
vamală, trebuie precizat codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată.

5/2.

Descrierea mărfurilor

Coloana 1a din tabel:
Cerere:
Descriere amănunțită a mărfurilor care să permită identificarea lor și determinarea
încadrării în nomenclatura vamală. Aceasta ar trebui să cuprindă și compoziția
mărfurilor și metodele de examinare folosite pentru stabilirea acesteia, în cazul în
care încadrarea depinde de acest lucru. Detaliile pe care solicitantul le consideră
confidențiale ar trebui introduse la E.D. II/3 Denumirea comercială și mențiuni
speciale din titlul II.

Decizie:
Descrierea mărfurilor cu suficiente detalii pentru a permite recunoașterea lor fără
niciun dubiu și stabilirea cu ușurința a unei legături între mărfurile descrise în
decizia ITO și mărfurile prezentate pentru vămuire. Aceasta nu ar trebui să
conțină detalii pe care solicitantul le-a marcat drept confidențiale în cererea ITO.

Coloana 1b din tabel:
Cerere:
Descriere detaliată a mărfurilor care să permită identificarea lor.
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▼B
Decizie:

▼C2
Descrierea mărfurilor cu suficiente detalii pentru a permite recunoașterea lor fără
niciun dubiu și stabilirea cu ușurință a unei legături între mărfurile descrise în
decizia IOO și mărfurile prezentate.

▼B
Coloana 3 din tabel:
A se indica descrierea comercială a mărfurilor.
Coloana 4c din tabel:
A se indica descrierea comercială obișnuită a mărfurilor sau descrierea tarifară a
acestora. Descrierea trebuie să corespundă celei utilizate în declarația vamală
menționată în cadrul E.D. VIII/1 Titlu pentru recuperare.
A se preciza numărul, felul, mărcile și numerele de identificare ale coletelor. În
cazul mărfurilor neambalate, a se indica numărul de obiecte sau a se adăuga
mențiunea „în vrac”.
Coloanele 7a-7d și 8d din tabel:
A se indica descrierea comercială și/sau tehnică a mărfurilor. Descrierea
comercială și/sau tehnică ar trebui să fie suficient de clară și de detaliată
pentru a permite luarea unei decizii cu privire la cerere.
Coloanele 8a și 8b din tabel:
A se indica descrierea comercială și/sau tehnică a mărfurilor.
Descrierea comercială și/sau tehnică ar trebui să fie suficient de clară și de
detaliată pentru a permite luarea unei decizii cu privire la cerere. În cazul în
care se preconizează utilizarea unor mărfuri echivalente sau a sistemului de
schimb standard, a se furniza detalii despre calitatea comercială și caracteristicile
tehnice ale mărfurilor.
Coloana 8c din tabel:
A se indica descrierea comercială și/sau tehnică a mărfurilor. Descrierea
comercială și/sau tehnică ar trebui să fie suficient de clară și de detaliată
pentru a permite luarea unei decizii cu privire la cerere.

▼C2
Dacă cererea se referă la mărfuri care fac obiectul dispozițiilor speciale (părțile A
și B) cuprinse în partea I, Dispoziții preliminare, secțiunea II din Nomenclatura
combinată (mărfuri destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau
de exploatare/aeronave civile și mărfuri destinate aeronavelor civile), solicitantul
trebuie să introducă, de exemplu, o precizare de tipul: „Aeronave civile și piese
ale acestora/dispoziții speciale, partea B din Nomenclatura combinată”.

▼B
Coloanele 5 și 8e din tabel:
A se indica cel puțin dacă mărfurile sunt mărfuri agricole și/sau industriale.
5/3.

Cantitatea mărfurilor:

Coloana 1a din tabel:
Acest element de date se utilizează numai în cazurile în care a fost acordată o
perioadă de utilizare prelungită, indicându-se cantitatea de mărfuri care pot fi
vămuite în cursul perioadei de utilizare prelungită, precum și ale unităților
aferente acestora. Unitățile se exprimă în unități suplimentare în sensul Nomen
claturii combinate [anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului).
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▼B
Coloana 4c din tabel:
A se introduce cantitatea netă de mărfuri exprimată în unități suplimentare în
sensul Nomenclaturii combinate [anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului).
Coloanele 7b și 7d din tabel:
A se introduce cantitatea estimată de mărfuri care urmează a fi plasate sub un
regim vamal care utilizează simplificarea respectivă, pe o bază lunară.
Coloanele 8a-8d:
A se introduce cantitatea totală estimată de mărfuri care urmează a fi plasate sub
regim special pe parcursul perioadei de valabilitate a autorizației.
Dacă cererea se referă la mărfuri care fac obiectul dispozițiilor speciale (părțile A
și B) cuprinse în partea I, Dispoziții preliminare, secțiunea II din Nomenclatura
combinată (mărfuri destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau
de exploatare/aeronave civile și mărfuri destinate aeronavelor civile), nu este
necesar să se furnizeze detalii cu privire la cantitatea mărfurilor.
5/4.

Valoarea mărfurilor

Coloana 4b din tabel:
A se furniza informații cu privire la valoarea estimată a mărfurilor care se
preconizează că vor face obiectul autorizației.

▼M3
Coloanele 8a-8d din tabel:

▼B
A se introduce valoarea maximă estimată în euro a mărfurilor destinate a fi
plasate sub regimul special. Această valoare poate fi indicată suplimentar în
altă monedă decât euro.

▼M3

__________

▼B
5/5.

Rata de randament

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica rata de randament estimată sau rata medie de randament estimată sau,
acolo unde este cazul, metoda de determinare a acestei rate.
5/6.

Mărfuri echivalente

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼C2
Mărfurile echivalente sunt mărfuri unionale depozitate, utilizate sau transformate
în locul mărfurilor plasate sub un regim special altul decât cel de tranzit.

▼B
Cerere:
În cazul în care se preconizează utilizarea unor mărfuri echivalente, a se indica
codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată, calitatea comercială și caracteris
ticile tehnice ale mărfurilor echivalente, pentru a permite autorităților vamale să
compare mărfurile echivalente și mărfurile pe care acestea le înlocuiesc.
Codurile corespunzătoare furnizate pentru E.D. 5/8. Identificarea mărfurilor pot fi
utilizate pentru a sugera măsuri de sprijin, care ar putea fi utile în realizarea unei
astfel de comparații.
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▼C2
A se indica dacă mărfurile neunionale vor face obiectul unei taxe antidumping, al
unei taxe compensatorii, al unei taxe de salvgardare sau al oricărei alte taxe
suplimentare rezultate în urma unei suspendări a concesiilor, în cazul în care
acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație.

▼B
Autorizație
A se preciza măsurile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile
pentru utilizarea mărfurilor echivalente.
Coloana 8 a din tabel:
Dacă mărfurile echivalente sunt într-un stadiu de fabricație mai avansat sau se
află într-o stare mai bună decât cea a mărfurilor unionale (în cazul reparațiilor), a
se introduce detaliile relevante.
5/7.

►C2 Produse transformate

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce detalii privind toate produsele transformate care rezultă în urma
operațiunilor efectuate, indicând produsele principale transformate și produsele
secundare transformate care sunt subproduse ale operațiunii de transformare,
altele decât produsul principal transformat, în funcție de situație.
Codul și descrierea din Nomenclatura combinată: sunt aplicabile note referitoare
la E.D. 5/1. Codul mărfurilor și 5/2. Descrierea mărfurilor. ◄
5/8.

Identificarea mărfurilor

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce măsurile preconizate de identificare prin utilizarea a cel puțin
unuia dintre codurile relevante.
Coloanele 8a 8b și 8e din tabel:
Aceste informații nu sunt necesare în cazul antrepozitării vamale, al perfecționării
active sau al perfecționării pasive cu mărfuri echivalente. Se utilizează în schimb
E.D. 5/6. Mărfuri echivalente.

▼C2
Această informație nu trebuie furnizată în cazul perfecționării pasive cu sistem de
schimb standard. Se utilizează în schimb E.D. XVIII/2 Produse de înlocuire din
titlul XVIII.

▼B
5/9.

►C2 Categoriile sau mișcările de mărfuri excluse ◄

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼M3
Specificați mișcările sau – utilizând primele 6 cifre ale codului din Nomenclatura
combinată – mărfurile care sunt excluse din simplificare.

▼B
Grupa 6 — Termeni și condiții
6/1.

►C2 Prohibiții și restricții

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Indicarea oricăror prohibiții și restricții la nivel național sau la nivelul Uniunii
care sunt aplicabile pentru mărfurile și/sau regimul în cauză în statul membru
(statele membre) de prezentare.
A se preciza care sunt autoritățile competente responsabile pentru controalele sau
formalitățile care trebuie efectuate înainte de acordarea liberului de vamă
mărfurilor. ◄
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▼B
6/2.

Condiții economice

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Regimul de perfecționare activă sau pasivă poate fi utilizat doar dacă interesele
esențiale ale producătorilor din Uniune nu riscă să fie afectate negativ de o
autorizație de plasare sub un regim de perfecționare (condiții economice).

▼C2
În cele mai multe cazuri, nu este necesară o verificare a condițiilor economice.
Cu toate acestea, în anumite cazuri, este necesară efectuarea unei astfel de veri
ficări la nivelul Uniunii.
Trebuie utilizat cel puțin unul dintre codurile relevante definite pentru condițiile
economice pentru fiecare cod din Nomenclatura combinată care a fost indicat în
E.D. 5/1. Codul mărfurilor. Solicitantul poate furniza detalii suplimentare, în
special în cazul în care este necesară o verificare a condițiilor economice.

▼B
6/3.

Observații generale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Informații generale privind obligațiile și/sau formalitățile care decurg din autori
zație.

▼C2
Obligațiile care decurg din autorizație, în special obligația de a informa auto
ritatea care ia decizia cu privire la orice schimbare intervenită în datele și
condițiile aflate la bază, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din cod.
Autoritatea vamală care ia decizia trebuie să precizeze detaliile referitoare la calea
de atac, în conformitate cu articolul 44 din cod.

▼B
Coloana 4c din tabel:
A se indica elementele cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile în
așteptarea implementării deciziei.

▼C2
Dacă este cazul, decizia trebuie să includă o mențiune prin care se aduce la
cunoștința titularului deciziei că trebuie să predea originalul deciziei biroului
vamal de punere în aplicare ales de acesta atunci când prezintă mărfurile.

▼B
Coloanele 7a și 7c din tabel:

▼C2
Autorizația trebuie să specifice faptul că se acordă o derogare de la obligația de a
depune o declarație suplimentară în cazurile descrise la articolul 167 alineatul (2)
din cod.
Se poate acorda o derogare de la obligația de a depune o declarație suplimentară
în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 167 alineatul (3).

▼B
Coloanele 8a și 8b din tabel:
Autorizațiile pentru utilizarea perfecționării active EX/IM sau a perfecționării
pasive EX/IM care implică unul sau mai multe state membre și autorizațiile
pentru utilizarea perfecționării active IM/EX sau a perfecționării pasive IM/EX
care implică mai mult de un stat membru includ obligațiile prevăzute la
articolul 176 alineatul (1).
Autorizațiile pentru utilizarea perfecționării active IM/EX care implică un stat
membru includ obligația prevăzută la articolul 175 alineatul (5).

▼C2
A se preciza dacă produsele transformate sau mărfurile plasate sub regim de
perfecționare activă IM/EX sunt preconizate a fi puse în liberă circulație în
conformitate cu articolul 170 alineatul (1).
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▼B
Coloanele 9a și 9c din tabel:
A se preciza dacă este necesară vreo acțiune înainte ca destinatarul agreat să
poată dispune de mărfurile primite.
A se indica măsurile operaționale și de control pe care destinatarul agreat trebuie
să le respecte. Dacă este cazul, a se indica orice condiții specifice legate de
regimul de tranzit aplicat în afara orelor de lucru ale biroului vamal (birourilor
vamale) de destinație.
Coloana 9b din tabel:

▼C2
A se preciza că expeditorul agreat trebuie să prezinte o declarație de tranzit la
biroul vamal de plecare înainte de acordarea liberului de vamă mărfurilor.

▼B
A se indica măsurile operaționale și de control pe care expeditorul agreat trebuie
să le respecte. Dacă este cazul, a se indica orice condiții specifice legate de
regimul de tranzit aplicat în afara orelor de lucru ale biroului vamal (birourilor
vamale) de plecare.
Coloana 9d din tabel:
A se preciza faptul că practicile legate de securitate prevăzute în anexa A la ISO
17712 se aplică pentru utilizarea sigiliilor speciale:
A se prezenta detaliile cu privire la controlul și păstrarea unei evidențe adecvate a
sigiliilor înainte de aplicarea și utilizarea lor.
A se descrie măsurile care trebuie luate dacă se constată vreo anomalie sau vreun
abuz.
A se specifica tratamentul sigiliilor după utilizare.
Utilizatorul de sigilii speciale nu trebuie să comande din nou, să reutilizeze sau
să copieze numerele sau identificatorii unici ai sigiliilor, cu excepția cazului în
care este autorizat în acest sens de autoritatea vamală.
Coloana 9f din tabel:
A se indica măsurile operaționale și de control pe care trebuie să le respecte
titularul autorizației.
Grupa 7 — Activități și regimuri
7/1.

Tipul de tranzacție

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica (da/nu) dacă cererea se referă la o tranzacție de import sau de export,
specificându-se operațiunea avută în vedere pentru care se intenționează utilizarea
deciziei ITO sau IOO. ►C2 Trebuie precizat tipul de regim special. ◄
7/2.

Tipul de regimuri vamale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼M3
Utilizând codurile relevante ale Uniunii, a se indica dacă autorizația este destinată
a fi utilizată pentru regimuri vamale sau pentru exploatarea spațiilor de depo
zitare. Dacă este cazul, a se introduce numărul de referință al autorizației, în
situația în care acesta nu poate fi extras din alte informații care figurează în
cerere. Dacă autorizația nu a fost încă acordată, a se indica numărul de înre
gistrare al cererii.
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▼B
7/3.

Tipul declarațiilor

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica tipul de declarație vamală (standard, simplificată sau înscriere în
evidențele declarantului) pe care dorește să o utilizeze solicitantul.
Pentru declarațiile simplificate, a se indica numărul de referință al autorizației, în
situația în care acesta nu poate fi extras din alte informații care figurează în
cerere. În cazul în care autorizația pentru declarația simplificată nu a fost încă
acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii în cauză.
Pentru înscrierea în evidențe, a se indica numărul de referință al autorizației, în
situația în care acesta nu poate fi extras din alte informații care figurează în
cerere. În cazul în care autorizația pentru înscrierea în evidențe nu a fost încă
acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii în cauză.
7/4.

►C2 Numărul de operațiuni (trimiteri) ◄

Coloana 4a din tabel:

▼C2
În cazul în care garanția globală va fi utilizată pentru a acoperi datoriile vamale
existente sau pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, a se indica numărul
de trimiteri aferente perioadei recente de 12 luni.

▼B
Coloanele 6b, 7a, 7c și 7d din tabel:
A se introduce o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va utiliza în
fiecare lună simplificarea.
Coloana 7b din tabel:
A se introduce o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va utiliza
simplificarea pentru fiecare lună și pentru fiecare stat membru de prezentare.
Coloana 9a din tabel:
A se furniza o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va primi în
fiecare lună mărfuri în cadrul operațiunii TIR.
Coloana 9b din tabel:
A se furniza o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va trimite în
fiecare lună mărfuri în cadrul regimului de tranzit unional.
Coloana 9c din tabel:
A se furniza o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va primi în
fiecare lună mărfuri în cadrul regimului de tranzit unional.
Coloanele 9d și 9f din tabel:
A se furniza o estimare cu privire la frecvența cu care solicitantul va utiliza în
fiecare lună regimul de tranzit unional.
7/5.

Detalii privind activitățile planificate

Coloanele 8a, 8b, 8c, 8e și 8f:

▼C2
A se descrie natura activităților sau a utilizării planificate (de exemplu, detalii cu
privire la operațiunile desfășurate în cadrul unui contract de transformare în lohn
sau tipul manipulărilor uzuale în regim de perfecționare activă) care urmează a fi
aplicate mărfurilor în cadrul regimului special.
Dacă solicitantul dorește să efectueze transformarea mărfurilor în cadrul unui
regim de perfecționare activă sau de destinație finală într-un antrepozit vamal,
în temeiul articolului 241 din cod, acesta trebuie să furnizeze detaliile necesare.
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▼C2
Acolo unde este cazul, a se indica numele, adresa și funcția altor persoane
implicate.
Formele uzuale de manipulare permit ca mărfurile plasate sub regim de antrepo
zitare vamală sau de perfecționare să contribuie la păstrarea acestora, la îmbu
nătățirea aspectului sau a vandabilității lor sau la pregătirea pentru distribuție sau
revânzare. În cazul în care se intenționează ca formele uzuale de manipulare să
fie efectuate în cadrul perfecționării active sau pasive, trebuie să se facă o
trimitere la punctul sau punctele relevante din anexa 71-03.

▼B
Coloana 7b din tabel:
A se furniza o imagine de ansamblu asupra tranzacțiilor/operațiunilor comerciale
și a circulației mărfurilor în cadrul vămuirii centralizate.
Coloana 8d din tabel:
A se descrie natura utilizării avute în vedere a mărfurilor care urmează a fi
plasate sub regimul de admitere temporară.
A se indica articolul relevant care ar trebui aplicat pentru a beneficia de o scutire
totală de taxe la import.
În cazul în care se solicită o scutire totală de taxe la import în conformitate cu
articolul 229 sau 230, a se furniza descrierea și cantitățile mărfurilor care
urmează să fie produse.
Grupa 8 — Altele
8/1.

►C2 Tipul contabilității principale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica tipul de contabilitate principală, oferind detalii despre sistemul care
se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent. ◄
8/2.

Tipul de evidențe

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica tipul de evidențe, oferind detalii despre sistemul care se preconizează
a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent.
Evidențele trebuie le să permită autorităților vamale să supravegheze regimul în
cauză, în special în ceea ce privește identificarea mărfurilor plasate sub acest
regim, statutul vamal și circulația acestora.
8/3.

Accesul la date

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se preciza modalitățile prin care elementele declarației vamale sau de tranzit
sunt puse la dispoziția autorităților vamale.
8/4.

Eșantioane etc.

Coloana 1a din tabel:

▼C2
A se indica (da/nu) dacă sunt anexate eșantioane, fotografii, broșuri sau orice alte
documente disponibile care pot ajuta autoritățile vamale la stabilirea clasificării
corecte a mărfurilor din nomenclatura vamală.

▼B
În cazul în care există un eșantion, ar trebui să se indice dacă acesta trebuie să fie
restituit sau nu.
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▼B
Coloana 1b din tabel:

▼C2
A se indica dacă sunt disponibile eșantioane, fotografii, broșuri sau alte
documente privind compoziția mărfurilor și materialele lor componente și care
ar putea ajuta la descrierea procesului de fabricație sau de transformare suferit de
materiale.

▼B
8/5.

Mențiuni speciale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Introduceți orice mențiuni speciale, dacă se consideră util.
8/6.

Garanție

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica dacă se solicită o garanție pentru autorizația în cauză. În caz afir
mativ, a se introduce numărul de referință al garanției furnizat în raport cu
autorizația în cauză.
8/7.

Cuantumul garanției

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se introduce cuantumul garanției izolate sau, în cazul unei garanții globale,
cuantumul echivalent părții din cuantumul de referință alocat autorizației
specifice pentru depozitare temporară sau regim special.
8/8.

Transferul drepturilor și al obligațiilor

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
Dacă se solicită o autorizație de transfer al drepturilor și obligațiilor între titulari
ai regimului în conformitate cu articolul 218 din cod, a se furniza informații cu
privire la cesionar și la formalitățile de transfer propuse. De asemenea, o astfel de
cerere poate fi depusă la autoritatea vamală competentă într-o etapă ulterioară,
după ce cererea a fost acceptată, iar autorizația pentru un regim special a fost
acordată.
Autorizație:
A se preciza condițiile în care poate fi efectuat transferul drepturilor și obli
gațiilor. Dacă cererea de transfer al drepturilor și obligațiilor este respinsă, a se
indica motivul respingerii.
8/9.

Cuvinte-cheie

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Indicarea cuvintelor-cheie relevante, prin care autoritățile vamale din statul
membru emitent au indexat decizia referitoare la informațiile obligatorii.
Această indexare (prin adăugarea cuvintelor-cheie) facilitează identificarea deci
ziilor relevante referitoare la informațiile obligatorii emise de autoritățile vamale
din alte state membre.
8/10.

Detalii cu privire la spațiile de depozitare

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼C2
A se furniza informații cu privire la spații sau orice altă locație de depozitare
temporară sau antrepozitare vamală care este destinată a fi utilizată ca spațiu de
depozitare.

▼B
Această informație poate include detalii cu privire la caracteristicile fizice ale
spațiilor, echipamentul utilizat pentru activitățile de depozitare și, în cazul
spațiilor de depozitare special echipate, alte informații necesare pentru verificarea
conformității cu articolul 117 litera (b), respectiv cu articolul 202.
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▼B
8/11.

Depozitarea mărfurilor unionale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

▼C2
A se indica (da/nu) dacă se intenționează depozitarea mărfurilor unionale într-un
antrepozit vamal sau într-un spațiu de depozitare temporară.
De asemenea, se poate depune o cerere de depozitare a mărfurilor unionale la
autoritatea vamală care ia decizia într-o etapă ulterioară, după ce cererea a fost
acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost acordată.

▼B
Coloana 8e din tabel:
Autorizație:
Dacă se intenționează depozitarea unor mărfuri unionale într-un spațiu de depo
zitare pentru antrepozitare vamală și se aplică condițiile prevăzute la articolul 177,
a se preciza regulile de separare contabilă.
8/12.

Acord pentru publicare în lista titularilor de autorizații

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica (da/nu) dacă solicitantul este de acord să menționeze în lista publică
a titularilor de autorizații următoarele detalii despre autorizația pe care o solicită:
Titularul autorizației
Tipul de autorizație
Data intrării în vigoare sau, dacă este cazul, perioada de valabilitate

▼C2
Statul membru al autorității vamale care ia decizia
Biroul vamal competent/de supraveghere:

▼B
8/13.

►C2 Calcularea cuantumului taxelor la import în conformitate cu
articolul 86 alineatul (3) din cod

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
Cerere:
A se indica (da/nu) dacă solicitantul dorește să calculeze cuantumul taxelor la
import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.
Dacă răspunsul este „nu”, trebuie să se aplice articolul 85 din cod, ceea ce
înseamnă că efectuarea calculului taxelor la import are loc pe baza clasificării
tarifare, a valorii în vamă, a cantității, a naturii și a originii mărfurilor în
momentul în care a luat naștere datoria vamală aferentă acestora.
Decizii:
În cazul în care titularul autorizației dorește să calculeze taxele la import în
conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, autorizația de perfecționare
activă prevede că produsele transformate relevante nu pot fi importate direct sau
indirect de către titularul autorizației și puse în liberă circulație în decursul unei
perioade de un an după ce au fost reexportate. Cu toate acestea, produsele trans
formate pot fi importate direct sau indirect de către titularul autorizației și puse în
liberă circulație în decursul unei perioade de un an după reexportul lor, în cazul
în care cuantumul taxelor la import se determină în conformitate cu articolul 86
alineatul (3) din cod. ◄
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▼B
TITLUL II

▼C1
Cererea și decizia cu privire la informațiile tarifare obligatorii

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și decizia referitoare la
informațiile tarifare obligatorii
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

II/1.

Reemiterea unei decizii ITO

A [*]

II/2.

Nomenclatura vamală

A [*]

II/3.

Denumirea comercială și mențiuni speciale

C [*] A [+]

II/4.

Justificarea clasificării mărfurilor

A [+]

II/5.

Materialele furnizate de solicitant pe baza
cărora a fost emisă decizia ITO

A [+]

II/6.

Imagini

B

II/7.

Data cererii

A [+]

II/8.

Data de încheiere a utilizării prelungite

A [+]

II/9.

Motivul invalidării

A [+]

II/10

Numărul de înregistrare al cererii

A [+]

Statutul și marcajele indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și decizia
referitoare la informațiile tarifare obligatorii
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
II/1.

Reemiterea unei decizii ITO

A se indica (da/nu), dacă cererea se referă la reemiterea unei decizii ITO. În caz
afirmativ, a se furniza detaliile relevante.
II/2.

Nomenclatura vamală

A se indica în care nomenclatură trebuie să fie clasificate mărfurile, marcând cu
„x” o singură casetă.
Nomenclaturile enumerate sunt următoarele:
— Nomenclatura combinată (NC), care determină clasificarea tarifară a
mărfurilor în Uniune utilizând coduri de 8 cifre;

▼C2
— TARIC, care constă în a 9-a și a 10-a cifră suplimentare; acestea reflectă
măsurile tarifare și netarifare din Uniune, cum ar fi suspendările tarifare,
contingentele tarifare, taxele antidumping etc. și poate consta, de asemenea,
în coduri adiționale TARIC și coduri adiționale naționale de la a 11-a cifră
înainte;
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▼C2
— Nomenclatura pentru restituiri, care se referă la nomenclatura produselor
agricole pentru restituiri la export.
Dacă nomenclatura nu se regăsește în listă, a se preciza nomenclatura relevantă.

▼B
II/3.

Denumirea comercială și mențiuni speciale

Cerere:
A se indica orice informații pe care solicitantul dorește să le păstreze
confidențiale, inclusiv marca comercială și numărul modelului mărfurilor.
În anumite cazuri, inclusiv în cele în care se furnizează eșantioane, administrația
în cauză poate să facă fotografii (de exemplu, cu eșantioanele prezentate) sau să
solicite un laborator pentru analiză. Solicitantul trebuie să precizeze clar dacă
astfel de fotografii, rezultate ale analizelor etc., în ansamblu sau parțial, trebuie să
fie tratate ca fiind confidențiale. Orice astfel de informații, care nu sunt
considerate confidențiale, vor fi publicate în baza de date EBTI destinată
publicului și vor putea fi accesate pe internet.
Decizie:
Acest câmp de date trebuie să conțină toate datele pe care solicitantul le-a marcat
ca fiind confidențiale în cererea ITO, precum și orice informații adăugate de
autoritățile vamale din statul membru emitent pe care aceste autorități le
consideră a fi confidențiale.
II/4.

Justificarea clasificării mărfurilor

Indicarea dispozițiilor relevante ale actelor sau ale măsurilor pe baza cărora
mărfurile au fost clasificate în nomenclatura vamală indicată în conformitate cu
elementul de date 5/1 Codul mărfurilor din titlul I.
II/5.

Materialele furnizate de solicitant pe baza cărora a fost emisă decizia
ITO

A se indica dacă decizia ITO a fost emisă pe baza unei descrieri, a unor broșuri,
fotografii eșantioane sau alte documente furnizate de solicitant.
II/6.

Imagini

Acolo unde este cazul, orice imagine (imagini) referitoare la mărfurile care sunt
clasificate.
II/7.

Data cererii

Data la care autoritatea vamală competentă menționată la articolul 22 alineatul
(1) al treilea paragraf din cod a primit cererea.
II/8.

Data de încheiere a utilizării prelungite

Numai în cazurile în care a fost acordată o perioadă de utilizare prelungită, a se
indică data de încheiere a perioadei pentru care decizia ITO mai poate fi încă
utilizată.
II/9.

Motivul invalidării

Numai în cazurile în care decizia ITO este invalidată înainte de sfârșitul perioadei
normale de valabilitate, a se indica motivul invalidării, introducând codul
relevant.
II/10.

Numărul de înregistrare al cererii

Referința unică a cererii acceptate, atribuită de autoritatea vamală competentă.
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▼B
TITLUL III

▼C1
Cererea și decizia cu privire la informațiile de origine obligatorii

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și decizia referitoare la
informațiile de origine obligatorii
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

III/1.

Temei juridic

A [*]

III/2.

Compoziția mărfurilor

A

III/3.

Informații care permit stabilirea originii

A [*]

III/4.

A se indica datele care ar trebui să fie
tratate ca fiind confidențiale

A

III/5.

Țara de origine și cadrul juridic

A [+]

III/6.

Justificarea evaluării originii

A [+]

III/7.

Preț franco fabrică

A

III/8.

Materiale utilizate, țara de origine, codul
din Nomenclatura combinată și valoarea

A [+]

III/9.

►C2 Descrierea transformării necesare
pentru a obține originea ◄

A [+]

III/10.

Limba

A [+]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.

CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și decizia
cu privire la informațiile de origine obligatorii
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.

Cerințe în materie de date
III/1.

Temei juridic

A se indica temeiul juridic aplicabil, în sensul articolelor 59 și 64 din cod.

III/2.

Compoziția mărfurilor

A se indica compoziția mărfurilor și metodele de examinare folosite pentru
stabilirea acesteia și a prețului franco fabrică al mărfurilor, dacă este necesar.

III/3.

Informații care permit stabilirea originii

►C2 A se furniza informații care să permită identificarea originii, materialele
folosite și originea acestora, clasificarea tarifară, valorile corespunzătoare și
descrierea circumstanțelor (reguli de schimbare a poziției tarifare, valoarea
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▼B
adăugată, descrierea operațiunii sau a procesului sau orice altă regulă specifică)
de natură să permită respectarea condițiilor legate de determinarea originii. ◄
Concret, trebuie menționate regula de origine exactă și originea avută în vedere
pentru mărfuri.

III/4.

A se indica datele care ar trebui să fie tratate ca fiind confidențiale

Cerere:
Solicitantul poate indica orice elemente care trebuie tratate drept confidențiale.

De îndată ce decizia este emisă, pot fi accesate pe internet orice informații despre
care nu se precizează în cerere că sunt confidențiale.

Decizie:
Datele pe care solicitantul le-a indicat ca fiind confidențiale în cererea IOO,
precum și orice informații adăugate de autoritățile vamale din statul membru
emitent pe care aceste autorități le consideră a fi confidențiale ar trebui
marcate ca atare în decizie.

Orice informații despre care nu se precizează în decizie că sunt confidențiale pot
fi puse la dispoziția publicului pe internet.

III/5.

Țara de origine și cadrul juridic

Țara de origine, astfel cum a fost stabilită de către autoritatea vamală pentru
mărfurile pentru care este emisă decizia și o indicație a cadrului juridic (nepre
ferențială/preferențială; trimitere la acord, convenție, decizie, regulament; altele).

În cazul în care nu se poate stabili originea preferențială pentru mărfurile în
cauză, ar trebui să se menționeze în decizia IOO termenul „neoriginare” și o
indicație a cadrului juridic.

III/6.

Justificarea evaluării originii

Justificarea evaluării originii de către autoritatea vamală (produse obținute în
întregime, ultima transformare substanțială sau prelucrare suficientă, cumulul
de origine, altele).

III/7.

Preț franco fabrică

Dacă este necesar pentru stabilirea originii, este un element de date obligatoriu.

III/8.

Materiale utilizate, țara de origine, codul din Nomenclatura
combinată și valoarea

Dacă este necesar pentru stabilirea originii, este un element de date obligatoriu.

III/9.

►C2 Descrierea transformării necesare pentru a obține originea ◄

Dacă este necesar pentru stabilirea originii, este un element de date obligatoriu.

III/10.

Limba

Indicarea limbii în care se eliberează IOO.
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▼B
TITLUL IV

▼C1
Cererea și autorizația pentru statutul de operator economic autorizat

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
statutul de operator economic autorizat
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

IV/1.

Statutul juridic al solicitantului

A [*]

IV/2.

Data constituirii

A [*]

IV/3.

Rolul (rolurile) solicitantului în cadrul lanțului
internațional de aprovizionare

A [*]

IV/4.

Statele membre în care se exercită activități
legate de domeniul vamal

A [*]

IV/5.

Informații cu privire la trecerea frontierei

A [*]

IV/6.

►M3 Simplificări și facilități deja acordate,
certificate de securitate și de siguranță
eliberate pe baza unor convenții internaționale,
a unui standard internațional al Organizației
Internaționale pentru Standardizare sau a
unui standard european al unui organism
european de standardizare, sau certificate care
conferă un statut echivalent statutului de AEO
emise în țări terțe și recunoscute printr-un
acord. ◄

A [*]

IV/7.

Acord pentru efectuarea schimbului de A [*]
informații în procesul de autorizare a opera
torilor economici autorizați, pentru a asigura
buna funcționarea a sistemelor prevăzute de
acordurile internaționale/înțelegerile cu țări
terțe privind recunoașterea reciprocă a
statutului de operator economic autorizat și
măsurile legate de securitate.

IV/8.

Sediu permanent (SP)

A

IV/9.

Biroul (birourile) unde este păstrată și poate fi
consultată documentația vamală.

A [*]

IV/10.

►C2 Locul în care se desfășoară activitățile de
gestionare generală a serviciilor logistice. ◄

A [*]

IV/11.

Activități comerciale

A [*]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note referitoare la cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru statutul de operator economic autorizat
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
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▼B
Cerințe în materie de date
IV/1.

Statutul juridic al solicitantului

Statutul juridic astfel cum este indicat în actul de constituire.
IV/2.

Data constituirii

În cifre – ziua, luna și anul constituirii.
IV/3.

Rolul (rolurile) solicitantului în cadrul lanțului internațional de
aprovizionare

Utilizând codul relevant, a se indica rolul solicitantului în cadrul lanțului de
aprovizionare.
IV/4.

Statele membre în care se exercită activități legate de domeniul
vamal

A se introduce codul (codurile) țării (țărilor) respective. Dacă solicitantul
operează un spațiu de depozitare sau are alte sedii într-un alt stat membru, a
se introduce și adresa (adresele) și tipul (tipurile) de spațiu (spații).
IV/5.

Informații cu privire la trecerea frontierei

A se introduce numărul (numerele) de referință al(e) biroului (birourilor)
vamal(e) utilizat(e) de regulă pentru trecerea frontierei. În cazul în care solici
tantul este un reprezentant vamal, a se specifica numărul (numerele) de referință
al(e) biroului (birourilor) vamal(e) utilizat(e) de regulă de către acest reprezentant
vamal pentru trecerea frontierei.

▼M3
IV/6.

Simplificări și facilități deja acordate, certificate de securitate și de
siguranță eliberate pe baza unor convenții internaționale, a unui
standard internațional al Organizației Internaționale pentru Stan
dardizare sau a unui standard european al unui organism european
de standardizare, sau certificate care conferă un statut echivalent
statutului de AEO emise în țări terțe și recunoscute printr-un acord

▼B
►C2 În cazul în care au fost deja acordate simplificări, a se preciza tipul de
simplificare, regimul vamal corespunzător și numărul autorizației. În cazul în care
au fost deja acordate facilități, a se indica tipul de facilitate și numărul certifi
catului. În cazul aprobărilor în calitate de agent abilitat sau expeditor cunoscut, a
se indica aprobarea acordată: agent abilitat sau expeditor cunoscut și a se indica
numărul aprobării. ◄ În cazul în care solicitantul este titularul unui certificat de
operator economic autorizat echivalent emis într-o țară terță, a se indica numărul
certificatului respectiv și țara emitentă.
IV/7.

Acord pentru efectuarea schimbului de informații în procesul de
autorizare a operatorilor economici autorizați, pentru a asigura
buna funcționarea a sistemelor prevăzute de acordurile inter
naționale/înțelegerile cu țări terțe privind recunoașterea reciprocă
a statutului de operator economic autorizat și măsurile legate de
securitate.

A se indica (da/nu) dacă solicitantul este de acord să efectueze un schimb de
informații în procesul de autorizare a operatorilor economici autorizați, pentru a
asigura buna funcționarea a sistemelor prevăzute de acordurile inter
naționale/înțelegerile cu țări terțe privind recunoașterea reciprocă a statutului de
operator economic autorizat și măsurile legate de securitate.
Dacă răspunsul este afirmativ, solicitantul trebuie să furnizeze, de asemenea,
informații privind transcrierea denumirii și adresei societății.
IV/8.

Sediu permanent (SP)

▼C2
În cazul în care cererea este depusă în conformitate cu articolul 26 alineatul (2),
trebuie furnizată (furnizate) denumirea completă (denumirile complete) a (ale) SP
(sediilor permanente) și codul de înregistrare în scopuri de TVA.
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▼B
IV/9.

Biroul (birourile) unde este păstrată și poate fi consultată docu
mentația vamală

A se introduce adresa completă a biroului (birourilor) competent(e). Dacă există
un alt birou responsabil pentru furnizarea tuturor documentelor vamale, diferit de
cel la care sunt păstrate aceste documente, a se introduce și adresa completă a
acestuia.

▼C2
IV/10.

Locul în care se desfășoară activitățile de gestionare generală a
serviciilor logistice

▼B
Acest element de date se utilizează numai în cazul în care autoritatea vamală
competentă nu poate fi determinată în conformitate cu al treilea paragraf al
articolului 22 alineatul (1) din cod. În astfel de cazuri, a se introduce adresa
completă a locului respectiv.

IV/11.

Activități comerciale

A se introduce informații referitoare la activitatea economică a solicitantului.

▼C2
TITLUL V
Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac
parte din valoarea în vamă a mărfurilor
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte din valoarea în
vamă a mărfurilor

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Obiectul și natura simplificării

V/1.

Statut

A

Statutul indicat în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus corespunde
descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.

CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte
din valoarea în vamă a mărfurilor

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.

Cerințe în materie de date
V/1.

Obiectul și natura simplificării

▼M3
A se indica elementele care trebuie adăugate sau deduse din preț în conformitate
cu articolele 71 și 72 din cod sau elementele care fac parte din prețul efectiv
plătit sau de plătit în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din cod și cărora li
se aplică simplificarea (de exemplu, asistență tehnică pentru produsele importate,
redevențe, costuri de transport etc.), urmate de o trimitere la metoda de calcul
utilizată pentru determinarea sumelor respective.
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▼C2
TITLUL VI
Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei
posibile reduceri sau exonerări
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau
exonerări

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

VI/1.

►C2 Cuantumul taxelor vamale și al altor
contribuții ◄

A [*]

VI/2.

►C2 Perioada medie dintre plasarea
mărfurilor în cadrul regimului și descărcarea
regimului ◄

A [*]

VI/3.

Nivelul garanției

A

VI/4.

Forma garanției

C [*]

VI/5.

►C2 Cuantumul de referință ◄

A

VI/6.

Termenul de plată

A

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile
reduceri sau exonerări

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date

▼C2
VI/1.

Cuantumul taxelor vamale și al altor contribuții

A se indica cel mai mare cuantum al taxelor vamale și al altor contribuții
aplicabil unei singure trimiteri, în raport cu perioada recentă de 12 luni. Dacă
această informație nu este disponibilă, a se indica cel mai mare cuantum probabil
al taxelor vamale și al altor contribuții aplicabil cu privire la orice trimitere
individuală în perioada următoare de 12 luni.
VI/2.

Perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și
descărcarea regimului

▼M3
A se indica perioada medie, calculată pe baza perioadei precedente de 12 luni,
dintre plasarea mărfurilor sub regimul vamal și descărcarea regimului respectiv
sau, dacă este cazul, dintre plasarea mărfurilor în depozitare temporară și
încheierea depozitării temporare. Aceste informații se furnizează numai în cazul
în care garanția globală urmează a fi utilizată pentru a plasa mărfurile sub un
regim special sau pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară.

▼C2
VI/3.

Nivelul garanției

A se indica dacă nivelul garanției care urmează să acopere datoriile vamale
existente și, dacă este cazul, alte contribuții este de 100 % sau de 30 % din
partea relevantă a cuantumului de referință și/sau dacă nivelul garanției care
urmează să acopere eventualele datorii vamale și, dacă este cazul, alte contribuții
este de 100 %, 50 %, 30 % sau 0 % din partea relevantă a cuantumului de
referință.

▼B
Autoritatea vamală de autorizare poate trimite observații, dacă este cazul.
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▼B
VI/4.

Forma garanției

A se indica ce formă va lua garanția.

▼C2
În cazul în care garanția este furnizată sub forma unui angajament, a se indica
numele și adresa complete ale garantului.

▼B
În cazul în care garanția este valabilă în mai mult de un stat membru, a se indica
numele și adresa complete ale reprezentanților garantului din celălalt stat
membru.
VI/5.

►C2 Cuantumul de referință

Cerere:
A se furniza informații privind cuantumul de referință care acoperă toate
operațiunile, declarațiile sau regimurile solicitantului, în temeiul articolului 89
alineatul (5) din cod.
Autorizație:
A se introduce cuantumul de referință care acoperă toate operațiunile, declarațiile
sau regimurile titularului autorizației, în temeiul articolului 89 alineatul (5) din
cod.
În cazul în care cuantumul de referință stabilit de autoritatea vamală care ia
decizia este diferit de cel indicat în cerere, a se explica motivele acestei
diferențe. ◄
VI/6.

Termenul de plată

▼C2
În cazul în care garanția globală este furnizată pentru acoperirea taxelor la import
sau la export de plătit în cazul punerii în liberă circulație sau utilizării finale, a se
indica dacă garanția va acoperi:
Perioada normală înainte de efectuarea plății, și anume maximum 10 de zile de la
data notificării către debitor a datoriei vamale în conformitate cu articolul 108 din
cod.
Plata amânată.

▼B
TITLUL VII

▼C2
Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale de plătit, în măsura
în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune

▼B
CAPITOLUL 1

▼C2
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de amânare
a plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este
acordată în legătură cu o singură operațiune

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

VII/1.

Denumirea E.D.

Tipul de amânare a plății

Statut

A

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date referitoare la amânarea
plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este
acordată în legătură cu o singură operațiune

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
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▼B
Cerințe în materie de date
VII/1.

Tipul de amânare a plății

▼C2
A se indica modul în care solicitantul dorește să aplice amânarea plății taxelor
vamale de plătit.

▼B
Articolul 110 litera (b) din cod, și anume la nivel global pentru fiecare cuantum
al taxelor la import sau export înscris în evidența contabilă în conformitate cu
articolul 105 alineatul (1) primul paragraf, pe o perioadă determinată care să nu
depășească 31 de zile.

▼C2
Articolul 110 litera (c) din cod, și anume la nivel global pentru toate cuantu
murile taxelor la import sau export care alcătuiesc o singură înscriere în evidența
contabilă în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf.
TITLUL VIII
Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la
import sau la export
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și decizia privind
rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la import sau la export

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

VIII/1.

Titlul pentru recuperare

A

VIII/2.

Biroul vamal unde a fost notificată datoria
vamală

A

VIII/3.

►C2 Biroul vamal de a cărui competență
ține locul în care se află mărfurile ◄

A

VIII/4.

►C2 Observațiile biroului vamal de a
cărui competență ține locul în care se află
mărfurile ◄

A [+]

VIII/5

Regimul vamal (cerere privind îndeplinirea
în prealabil a formalităților)

A

VIII/6.

Valoarea în vamă

A

VIII/7.

Cuantumul taxelor la import sau la export
care urmează a fi rambursate sau remise

A

VIII/8.

►C2 Tipul taxelor la import sau la
export ◄

A

VIII/9.

Temei juridic

A

VIII/10

Utilizarea sau destinația mărfurilor

A [+]

VIII/11

Termenul de finalizare a formalităților

A [+]

VIII/12

►C2 Declarația autorității vamale care ia
decizia ◄

A [+]

VIII/13

Descrierea motivelor rambursării sau remi A
terii

VIII/14

Detalii privind banca și contul bancar

A [*]
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▼B
Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și decizia
privind rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la import sau la
export

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
VIII/1.

Titlul pentru recuperare

A se introduce MRN corespunzător declarației vamale sau o referință la orice alt
document care a generat notificarea taxelor la import sau la export a căror
rambursare sau remitere este solicitată.
VIII/2.

Biroul vamal unde a fost notificată datoria vamală

A se introduce identificatorul biroului vamal unde au fost notificate taxele la
import sau la export la care se referă cererea.
În cazul unei cereri pe suport de hârtie, a se preciza numele și adresa completă,
inclusiv codul poștal, dacă există, ale biroului vamal în cauză.
VIII/3.

►C2 Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care se află
mărfurile ◄

Această informație se furnizează numai dacă este vorba despre un birou diferit de
biroul vamal indicat în E.D. VIII/2 Biroul vamal unde a fost notificată datoria
vamală.
A se introduce identificatorul biroului vamal în cauză.
În cazul unei cereri pe suport de hârtie, a se preciza numele și adresa completă,
inclusiv codul poștal, dacă există, ale biroului vamal în cauză.
VIII/4.

►C2 Observațiile biroului vamal de a cărui competență ține locul
în care se află mărfurile ◄

Acest element de date se completează în cazurile în care rambursarea sau
remiterea este condiționată de distrugerea, abandonarea în favoarea statului sau
plasarea sub un regim special sau a regimului de export a unui articol, dar
formalitățile corespunzătoare sunt îndeplinite numai pentru una sau mai multe
părți sau componente ale respectivului articol.
În acest caz, a se introduce cantitatea, natura și valoarea mărfurilor care trebuie să
rămână pe teritoriul vamal al Uniunii.
În cazul în care mărfurile sunt destinate livrării către o organizație de caritate, a
se introduce numele și adresa completă, inclusiv codul poștal, dacă există, ale
entității în cauză.
VIII/5.

Regimul vamal (cerere privind îndeplinirea în prealabil a formali
tăților)

Cu excepția cazurilor menționate la articolul 116 alineatul (1) primul paragraf
litera (a), a se introduce codul relevant al regimului vamal sub care solicitantul
dorește să plaseze mărfurile.
În cazul în care regimul vamal face obiectul unei autorizații, a se introduce
numărul de identificare al autorizației în cauză.
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▼B
A se indica dacă se solicită îndeplinirea în prealabil a formalităților.

VIII/6.

Valoarea în vamă

A se indica valoarea în vamă a mărfurilor.

VIII/7.

Cuantumul taxelor la import sau la export care urmează a fi
rambursate sau remise

Utilizând codul relevant pentru moneda națională, a se introduce cuantumul
taxelor la import sau la export care urmează a fi rambursate sau remise.

VIII/8.

►C2 Tipul taxelor la import sau la export ◄

Utilizând codurile relevante, a se introduce tipul taxelor la import sau la export
care urmează a fi rambursate sau remise.

VIII/9.

Temeiul juridic

Utilizând codul relevant, a se introduce temeiul juridic al cererii de rambursare
sau remitere a taxelor la import sau la export.

VIII/10. Utilizarea sau destinația mărfurilor
A se introduce informații privind utilizarea pe care o pot primi sau destinația la
care pot fi trimise mărfurile în funcție de posibilitățile prevăzute în cazul
respectiv, conform codului, și, unde este cazul, pe baza unei autorizații
specifice din partea autorității vamale responsabile de luarea deciziilor.

VIII/11. Termenul de finalizare a formalităților
A se indica în zile termenul de îndeplinire a formalităților pentru rambursarea sau
remiterea taxelor la import sau la export.

VIII/12. ►C2 Declarația autorității vamale care ia decizia
Dacă este cazul, autoritatea vamală care ia decizia indică faptul că taxele la
import sau la export nu se rambursează nici nu se remit decât după ce biroul
vamal de punere în aplicare a informat autoritatea vamală care ia decizia că
formalitățile de care depinde rambursarea sau remiterea au fost îndeplinite. ◄

VIII/13. Descrierea motivelor rambursării sau remiterii
Cerere:
Descriere detaliată a justificării care stă la baza cererii de remitere sau de
rambursare a taxelor la import sau la export.

Acest element de date se completează în toate cazurile în care informațiile nu pot
fi extrase din altă secțiune a cererii.

Decizie:
În cazul în care motivele rambursării sau remiterii taxelor la import sau la export
sunt diferite, în cazul deciziei, față de cele din cerere, o descriere detaliată a
motivelor care stau la baza deciziei.

VIII/14. Detalii privind banca și contul bancar
Dacă este cazul, a se introduce detaliile contului bancar în care se rambursează
sau se remit taxele la import sau la export.
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▼B
TITLUL IX

▼C1
Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
exploatarea spațiilor de depozitare temporară
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Circulația mărfurilor

IX/1

Statut

A

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
IX/1.

Circulația mărfurilor

A se indica temeiul juridic pentru circulația mărfurilor.
A se indica adresa spațiului sau spațiilor de depozitare temporară de destinație.
Dacă circulația mărfurilor este planificată să aibă loc în conformitate cu
articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod, a se introduce numărul EORI al
titularului autorizației de exploatare a spațiului sau spațiilor de depozitare
temporară de destinație.
TITLUL X

▼C1
Cererea și autorizația de serviciu de transport maritim regulat

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de serviciu
de transport maritim regulat
Tabelul cerințelor în materie de date

Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

X/1

Statul membru (statele membre) vizat(e) de
serviciul de transport maritim regulat

A

X/2

Denumirea navelor

C [*]

X/3

Porturile de escală

C [*]

X/4

►C2 Angajamentul ◄

A [*]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 200
▼B
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația de serviciu de transport maritim regulat
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
X/1.

Statul membru (statele membre) vizat(e) de serviciul de transport
maritim regulat

A se indica statul membru (statele membre) implicate(e) sau potențial implicat(e).
X/2.

Denumirea navelor

A se introduce informațiile relevante privind navele afectate serviciului de
transport maritim regulat.
X/3.

Porturile de escală

A se introduce numărul de referință al birourilor vamale competente pentru
porturile de escală ale navelor afectate sau prevăzute a fi afectate serviciului
de transport maritim regulat.

▼C2
X/4.

Angajamentul

▼B
A se indica (da/nu) dacă solicitantul se angajează:

▼C2
— să comunice autorității vamale care ia decizia informația la care se face
referire la articolul 121 alineatul (1) și

▼B
— să nu facă nicio escală, pe rutele de servicii de transport maritim regulat, în
niciun port din afara teritoriului vamal al Uniunii și în nicio zonă liberă dintrun port din Uniune și să nu efectueze nicio transbordare de mărfuri pe mare.

▼C2
TITLUL XI
Cererea și autorizația pentru statutul de emitent autorizat
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
statutul de emitent autorizat

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

XI/1

Denumirea E.D.

Biroul (birourile) vamal(e) responsabil(e)
pentru înregistrarea dovezii statutului
vamal de mărfuri unionale

Statut

A [+]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru statutul de emitent autorizat

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
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▼B
Cerințe în materie de date
XI/1.

Biroul (birourile) vamal(e) responsabil(e) pentru înregistrarea
dovezii statutului vamal de mărfuri unionale

▼C2
A se indica biroul (birourile) vamal(e) către care emitentul autorizat transmite
dovada statutului vamal de mărfuri unionale cu scopul înregistrării acesteia.

▼B
TITLUL XII

▼C1
Cererea și autorizația de utilizare a declarației simplificate

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de utilizare
a declarației simplificate
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

XII/1.

Termenul pentru depunerea unei declarații
suplimentare

A [+]

XII/2.

Subcontractantul

A [1][2]

XII/3.

Identificarea subcontractantului

A [2]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
Note
Numărul notei

Descrierea notei

[1]

Această informație este obligatorie doar în cazurile în care
numărul EORI al subcontractantului nu este disponibil.
Dacă se furnizează numărul EORI, numele și adresa nu
trebuie furnizate.

[2]

Această informație poate fi utilizată numai pentru regimurile
de export în cadrul cărora declarația vamală va fi depusă de
subcontractant.
CAPITOLUL 2

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația de utilizare a declarației simplificate
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
XII/1.

Termenul pentru depunerea unei declarații suplimentare

Dacă este cazul, autoritatea vamală de autorizare stabilește termenul-limită
respectiv, exprimat în zile.
XII/2.

Subcontractantul

Dacă este cazul, a se introduce numele și adresa subcontractantului.
XII/3.

Identificarea subcontractantului

A se introduce numărul EORI al persoanei respective.
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▼B
TITLUL XIII

▼C1
Cererea și autorizația pentru vămuire centralizată

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
vămuire centralizată
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

XIII/1

Societăți implicate în procesul de autorizare
în alte state membre

A [1]

XIII/2

Identificarea societăților implicate în
procesul de autorizare în alte state membre

A

XIII/3

Biroul (birourile) vamal(e) de prezentare

A

XIII/4

Identificarea autorităților în materie de
TVA, accize și statistică

C [*] A [+]

XIII/5

Metoda de plată a TVA

A [+]

XIII/6

Reprezentantul fiscal

A ►M3

XIII/7

Identificarea reprezentantului fiscal

A

XIII/8

Codul statutului reprezentantului fiscal

A

XIII/9

Persoana responsabilă pentru formalitățile
privind accizele

A [1]

XIII/10

Identificarea persoanei responsabile pentru
formalitățile privind accizele

A

___ ◄

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
Note
Numărul notei

[1]

Descrierea notei

Această informație este obligatorie doar în cazurile în care
numărul EORI al persoanei vizate nu este disponibil. Dacă
se furnizează numărul EORI, numele și adresa nu trebuie
furnizate.
CAPITOLUL 2

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru vămuire centralizată
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
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▼B
Cerințe în materie de date
XIII/1.

Societăți implicate în procesul de autorizare în alte state membre

Dacă este cazul, a se introduce numele și adresa societăților respective.

XIII/2.

Identificarea societăților implicate în procesul de autorizare în alte
state membre

Dacă este cazul, a se introduce numărul EORI al societăților respective.

XIII/3.

Biroul (birourile) vamal(e) de prezentare

A se indica biroul (birourile) vamal (e) în cauză.

XIII/4.

Identificarea autorităților în materie de TVA, accize și statistică

A se introduce numele și adresa autorităților în materie de TVA, accize și
statistică din statele membre implicate în procesul de autorizare și indicate în
cadrul E.D. 1/4 Valabilitate geografică – Uniune

XIII/5.

Metoda de plată a TVA

Statele membre participante își precizează cerințele în ceea ce privește trans
miterea datelor privind TVA la import, indicând metoda aplicabilă pentru plata
TVA.

XIII/6.

Reprezentantul fiscal

A se introduce numele și adresa reprezentantului fiscal al solicitantului în statul
membru de prezentare.

XIII/7.

Identificarea reprezentantului fiscal

A se introduce numărul de TVA al reprezentantului fiscal al solicitantului în
statul membru de prezentare. În cazul în care nu este desemnat niciun repre
zentant fiscal, se furnizează numărul de TVA al solicitantului.

XIII/8.

Codul statutului reprezentantului fiscal

▼C2
A se indica dacă solicitantul va acționa în nume propriu în ceea ce privește
chestiunile fiscale sau va numi un reprezentant fiscal în statul membru de
prezentare.

▼B
XIII/9.

Persoana responsabilă pentru formalitățile privind accizele

A se introduce numele și adresa persoanei responsabile pentru plata sau
depunerea garanției privind accizele.

XIII/10. Persoana responsabilă pentru identificarea formalităților privind
accizele
A se introduce numărul EORI al persoanei în cauză, dacă persoana respectivă are
un număr EORI valabil aflat la dispoziția solicitantului.
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▼B
TITLUL XIV

▼C2
Cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de
date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export

▼B
CAPITOLUL 1

▼C2
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de
efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de date în evidențele
declarantului, inclusiv pentru regimul de export

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

XIV/1.

Denumirea E.D.

►C2 Dispensă de la notificarea prezentării ◄
►C2 Dispensă de la declarația prealabilă
la ieșire ◄
►C2 Biroul vamal de a cărui competență
ține locul în care mărfurile sunt puse la
dispoziție pentru control ◄
►M3 Termenul pentru depunerea decla
rației suplimentare ◄

XIV/2.
XIV/3.

XIV/4.

Statut

A
A
C [*] A [+]

A [+]

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de date în
evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date

▼C2
XIV/1.

Dispensă de la notificarea prezentării

Cerere:
A se indica (da/nu) dacă comerciantul dorește să beneficieze de o dispensă de la
notificarea privind disponibilitatea mărfurilor pentru controale vamale. În cazul
unui răspuns afirmativ, a se preciza motivele.
Decizie:
Dacă autorizația nu prevede dispensa de la notificare, autoritatea vamală de
autorizare stabilește termenul dintre data primirii notificării și data la care se
acordă liberul de vamă mărfurilor.

▼B
XIV/2.

►C2 Dispensă de la declarația prealabilă la ieșire ◄

▼M3
Cerere:
Dacă cererea se referă la export sau reexport, a se furniza dovezi că sunt înde
plinite condițiile prevăzute la articolul 263 alineatul (2) din cod.
Autorizație:
Dacă autorizația se referă la export sau reexport, a se preciza motivele pentru
care ar trebui să se aplice o derogare în conformitate cu articolul 263 alineatul (2)
din Cod.

▼B
XIV/3.

►C2 Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care
mărfurile sunt puse la dispoziție pentru control ◄

A se introduce identificatorul biroului vamal în cauză.
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▼M3
XIV/4.

Termenul pentru depunerea declarației suplimentare

Autoritatea vamală care ia decizia stabilește, în autorizație, un termen în care
titularul autorizației să transmită biroului vamal de supraveghere detaliile din
declarația suplimentară.
Termenul este exprimat în zile.

▼B
TITLUL XV

▼C1
Cererea și autorizația pentru autoevaluare

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
autoevaluare
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

XV/1.

Denumirea E.D.

Identificarea formalităților și controalelor
care urmează să fie delegate operatorului
economic

Statut

A

Statutul indicat în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus corespunde
descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru autoevaluare
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date

▼C2
XV/1.

Identificarea formalităților și controalelor care urmează să fie
delegate operatorului economic

A se indica condițiile în care controlul respectării prohibițiilor și restricțiilor
specificate în cadrul E.D. 6/1 Prohibiții și restricții poate fi efectuat de titularul
autorizațiilor.

▼B
TITLUL XVI

▼C2
Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane

▼B
CAPITOLUL 1

▼C2
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
statutul de cântăritor autorizat de banane

▼B
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

XVI/1.

Activitate economică

A

XVI/2.

Echipamente de cântărire

A

XVI/3.

Garanții suplimentare

A

XVI/4.

Notificarea prealabilă a autorităților vamale

A
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▼B
Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2

▼C2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
XVI/1.

Activitate economică

A se indica activitatea economică legată de comerțul cu banane proaspete.
XVI/2.

Echipamente de cântărire

A se furniza descrierea echipamentului de cântărire.
XVI/3.

Garanții suplimentare

Dovezi corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională, ale faptului că:
— se utilizează numai aparate calibrate corespunzător și conforme standardelor
tehnice relevante, capabile să asigure stabilirea cu precizie a greutății nete a
bananelor;
— cântărirea bananelor se efectuează numai de către cântăritori autorizați, în
locuri supravegheate de către autoritățile vamale;

▼C2
— greutatea netă a bananelor, originea și ambalarea acestora, precum și ora
cântăririi și locul de descărcare sunt imediat înscrise în certificatul de
cântărire a bananelor în momentul cântăririi;

▼M3
— bananele au fost cântărite în conformitate cu procedura stabilită în anexa 6103 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447;

▼B
— rezultatele cântăririi sunt imediat înscrise în certificatul de cântărire, în
conformitate cu legislația vamală a Uniunii.
XVI/4.

Notificarea prealabilă a autorităților vamale

A se furniza tipul notificării și o copie a notificării.
TITLUL XVII

▼C1
Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare activă

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
utilizarea regimului de perfecționare activă
Tabelul cerințelor în materie de date
Nr. de ordine

Denumirea E.D.

Statut

XVII/1

►C2 Export anticipat (PA EX/IM) ◄

A

XVII/2

Punerea în liberă circulație prin utilizarea
decontului de încheiere

A
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▼B
Statutul indicat în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus corespunde
descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.

CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare activă
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.

Cerințe în materie de date

▼C2
XVII/1. Exportul anticipat
A se indica („da/nu”) dacă se planifică exportul de produse transformate obținute
din mărfuri echivalente înaintea importului mărfurilor pe care le înlocuiesc (PA
EX/IM). Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica perioada sugerată exprimată în
luni în care mărfurile neunionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare
activă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea mărfurilor și trans
portul lor către Uniune.

▼B
XVII/2. Punerea în liberă circulație prin utilizarea decontului de încheiere

▼C2
A se indica („da/nu”) dacă produsele transformate sau mărfurile plasate sub
regimul de perfecționare activă IM/EX sunt considerate a fi fost puse în liberă
circulație dacă nu au fost plasate sub un regim vamal ulterior sau reexportate la
expirarea perioadei pentru descărcare, iar declarația vamală de punere în liberă
circulație se consideră a fi fost depusă și acceptată, iar eliberarea aprobată la data
expirării perioadei pentru descărcare.

▼B
TITLUL XVIII

▼C1
Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare pasivă

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
utilizarea regimului de perfecționare pasivă
Tabelul cerințelor în materie de date
Nr. de ordine

Denumirea E.D.

Statut

XVIII/1.

Sistemul de schimb standard

A

XVIII/2.

►C2 Produsele de înlocuire ◄

A

XVIII/3.

►C2 Importul anticipat al produselor de
înlocuire ◄

A

XVIII/4.

►C2 Importul anticipat al produselor
transformate (PP IM/EX) ◄

A

Statutul indicat în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus corespunde
descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
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▼B
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare pasivă
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
XVIII/1. Sistemul de schimb standard
Cerere:

▼C2
În cazul reparării mărfurilor, un produs importat (produs de înlocuire) poate
înlocui un produs transformat (așa-numitul sistem de schimb standard).

▼B
A se indica (da/nu) dacă se intenționează să se utilizeze sistemul de schimb
standard. În caz afirmativ, a se introduce codul (codurile) relevant(e).
Autorizație:
A se preciza măsurile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile
pentru sistemul de schimb standard.

▼C2
XVIII/2. Produsele de înlocuire
Dacă se intenționează utilizarea sistemului de schimb standard (posibil numai în
cazul reparațiilor), a se indica codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată,
calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale produselor de înlocuire,
pentru a permite autorităților vamale să compare mărfurile exportate temporar
și produsele de înlocuire. Pentru a face această comparație, a se utiliza cel puțin
unul dintre codurile relevante furnizate în raport cu E.D. 5/8 Identificarea mărfu
rilor.
XVIII/3. Importul anticipat al produselor de înlocuire
A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse de înlocuire
înainte de efectuarea exportului produselor cu defecte. În caz afirmativ, a se
indica perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate
pentru perfecționare pasivă.
XVIII/4. Importul anticipat de produse transformate (PP IM/EX)
A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse transformate
obținute din mărfuri echivalente înainte de plasarea mărfurilor unionale sub
regimul de perfecționare pasivă. Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica
perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate pentru
perfecționare pasivă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea
mărfurilor unionale și transportul lor către biroul de export.

▼B
TITLUL XIX

▼C1
Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru
antrepozitarea vamală a mărfurilor

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a
mărfurilor
Tabelul cerințelor în materie de date
Număr de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

XIX/1

Scoaterea temporară din antrepozitul vamal

A

XIX/2

Rata de pierderi

A
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▼B
Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I, capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru
antrepozitarea vamală a mărfurilor
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date
XIX/1.

Scoaterea temporară din antrepozitul vamal

Cerere:
A se indica (da/nu) dacă se are în vedere scoaterea temporară din antrepozitul
vamal a mărfurilor plasate sub regimul de antrepozit vamal. A se furniza toate
detaliile considerate relevante pentru scoaterea temporară a mărfurilor din antre
pozitul vamal.

▼C2
De asemenea, se poate depune o cerere de scoatere temporară din antrepozitul
vamal la autoritatea vamală care ia decizia într-o etapă ulterioară, după ce cererea
a fost acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost
acordată.

▼B
Autorizație:
A se preciza condițiile în care poate avea loc scoaterea mărfurilor plasate sub
regimul de antrepozit vamal. Dacă cererea este respinsă, a se indica motivele
respingerii.
XIX/2.

Rata de pierderi

A se furniza detalii cu privire la rata de pierderi, dacă este cazul.
TITLUL XX

▼C1
Cererea și autorizația pentru statutul de expeditor agreat pentru tranzitul
unional

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru
statutul de expeditor agreat pentru tranzitul unional
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

Denumirea E.D.

Statut

XX/1

Măsurile de identificare

A [+]

XX/2

Garanția globală

A

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația pentru statutul de expeditor agreat pentru tranzitul unional
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
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▼B
Cerințe în materie de date
XX/1.

Măsurile de identificare

▼C2
Detalii privind măsurile de identificare care urmează să fie aplicate de către
expeditorul agreat. În cazul în care expeditorului agreat i-a fost acordată o auto
rizație pentru utilizarea sigiliilor speciale, în conformitate cu articolul 233
alineatul (4) litera (c) din cod, autoritatea vamală care ia decizia poate prescrie
utilizarea acestor sigilii ca măsură de identificare. Trebuie indicat numărul de
referință al deciziei pentru utilizarea sigiliilor speciale.

▼B
XX/2.

Garanția globală

▼M3
Cerere:
A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții
globale sau privind exonerarea de garanție. Dacă autorizația respectivă nu a
fost încă acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii.
Autorizație:
A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții
globale sau privind exonerarea de garanție.

▼B
TITLUL XXI

▼C1
Cererea și autorizația de a utiliza sigilii speciale

▼B
CAPITOLUL 1
Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de a utiliza
sigilii speciale
Tabelul cerințelor în materie de date
Numărul de
ordine al E.D.

XXI/1.

Denumirea E.D.

Tipul sigiliului

Statut

A

Statutul și marcajul indicate în tabelul cerințelor în materie de date de mai sus
corespund descrierii prevăzute la titlul I capitolul 1.
CAPITOLUL 2
Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și
autorizația de a utiliza sigilii speciale
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul capitol se aplică elementelor de
date menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la capitolul 1.
Cerințe în materie de date

▼C2
XXI/1.

Tipul sigiliului

Cerere:
A se introduce toate detaliile privind sigiliul (de exemplu, modelul, fabricantul,
dovada certificării de către un organism competent, în conformitate cu standardul
internațional ISO nr. 17712:2013 „Containere de marfă. Sigilii mecanice”).

▼B
Decizie:
Confirmare din partea autorității vamale a faptului că sigiliul îndeplinește carac
teristicile esențiale și respectă specificațiile tehnice necesare, iar utilizarea sigi
liilor speciale este documentată, altfel spus că se poate stabili o pistă de audit și
există aprobarea autorităților competente.
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▼B
ANEXA B
CERINȚE COMUNE ÎN MATERIE DE DATE PENTRU DECLARAȚII,
NOTIFICĂRI ȘI DOVEZI ALE STATUTULUI VAMAL DE MĂRFURI
UNIONALE
TITLUL I
Cerințe în materie de date
CAPITOLUL 1
Note introductive la tabelul cerințelor în materie de date
(1) Mesajele privind declarația conțin mai multe elemente de date din care
numai o parte sunt utilizate, în funcție de regimul sau regimurile vamale
despre care este vorba.
(2) Elementele de date care pot fi furnizate pentru fiecare regim figurează în
tabelul cerințelor în materie de date. Dispozițiile specifice privind fiecare
element de date, astfel cum sunt descrise în titlul II, se aplică fără a aduce
atingere statutului elementelor de date, așa cum este definit în tabelul
cerințelor în materie de date. Dispozițiile care se aplică în toate situațiile
în care este solicitat elementul de date în cauză sunt incluse la rubrica
„Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utili
zate”. În plus, dispozițiile aplicabile anumitor coloane din tabel sunt incluse
în anumite secțiuni care se referă în mod precis la aceste coloane. Ambele
seturi de dispoziții trebuie să fie combinate pentru a reflecta situația fiecărei
coloane din tabel.
(3) Simbolurile „A”, „B” sau „C” enumerate în capitolul 2 secțiunea 3 de mai
jos nu schimbă cu nimic faptul că anumite date sunt colectate numai atunci
când circumstanțele justifică acest lucru. De exemplu, unitățile suplimentare
(statut „A”) sunt colectate doar atunci când acest lucru este prevăzut de
TARIC.
(4) Simbolurile „A”, „B” sau „C” definite în capitolul 2 secțiunea 3 pot fi
completate de condiții sau clarificări enumerate în notele de subsol
aferente tabelului cerințelor în materie de date de la capitolul 3 secțiunea
1 de mai jos.
(5) Dacă statul membru care acceptă declarația vamală permite acest lucru, o
declarație vamală (seriile coloanelor B și H) sau o declarație simplificată
(seriile coloanelor C și I) poate include mărfuri care fac obiectul unor coduri
diferite aferente regimurilor, cu condiția ca aceste coduri să utilizeaze toate
același set de date, astfel cum este definit la capitolul 3 secțiunea 1 și să se
încadreze în aceeași coloană a matricei, conform definiției de la capitolul 2.
Cu toate acestea, această posibilitate nu trebuie să fie folosită pentru decla
rațiile vamale depuse în contextul vămuirii centralizate în conformitate cu
articolul 179 din cod.
(6) Fără a afecta în vreun fel obligațiile de a furniza date în conformitate cu
prezenta anexă și fără a aduce atingere dispozițiilor articolul 15 din cod,
conținutul datelor furnizate serviciilor vamale pentru o anumită cerință se va
baza pe informațiile deținute de operatorul economic care le oferă la
momentul în care sunt furnizate autorităților vamale.
(7) Declarația sumară de intrare sau ieșire care trebuie depusă pentru mărfurile
care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sau care părăsesc acest teritoriu
conține informațiile indicate în coloanele A1 și A2 și F1-F5 din tabelul
cerințelor în materie de date din capitolul 1 secțiunea 3 de mai jos, pentru
fiecare dintre situațiile și modurile de transport vizate.
(8) Utilizarea în prezenta anexă a mențiunilor „declarații sumare de intrare și de
ieșire” face referire la declarațiile sumare de intrare și de ieșire prevăzute la
articolul 5 alineatele (9) și (10) din cod.
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▼B
(9) Coloanele A2, F3a și F3b din tabelul cerințelor în materie de date de la
capitolul 3 secțiunea 1 de mai jos se referă la datele solicitate care sunt
furnizate autorităților vamale în principal în scopuri de analiză a riscurilor
legate de siguranță și de securitate înainte de plecare, sosire sau de
încărcarea trimiterilor expres.
(10) În sensul prezentei anexe, prin trimitere expres se înțelege transportul unui
articol individual printr-un serviciu integrat de colectare, transport, vămuire
și livrare într-un mod accelerat și în termen precis, la care se adaugă
localizarea și controlul acestui articol pe toată durata expedierii.
(11) În cazul în care coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date de la
capitolul 3 secțiunea 1 de mai jos se aplică transportului rutier, ea se aplică
și în cazul transportului multimodal, cu excepția situației în care se prevăd
dispoziții contrare în titlul II.
(12) Declarațiile simplificate menționate la articolul 166 conțin informațiile
detaliate în coloanele C1 și I1.
(13) Lista redusă a elementelor de date furnizate pentru regimurile prevăzute în
coloanele C1 și I1 nu are ca efect limitarea și nici influențarea cerințelor
stabilite pentru regimurile din celelalte coloane ale tabelului cerințelor în
materie de date, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie
incluse în declarațiile suplimentare.
(14) Formatele, codurile și, dacă este cazul, structura cerințelor în materie de
date descrise în prezenta anexă sunt specificate în Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2015/2447, care este adoptat în conformitate cu articolul 8
alineatul (1) litera (a) din cod.
(15) ►C2 Statele membre notifică Comisiei lista datelor pe care le solicită
pentru fiecare din regimurile menționate în prezenta anexă. ◄ Comisia
publică lista cu aceste date.
CAPITOLUL 2
Legenda tabelului
Secțiunea 1
Titlurile coloanelor
Coloane

Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri
unionale

Numărul
elementului
de date

Numărul de ordine alocat elementului de date
respectiv

Denumirea
elementului
de date

Denumirea elementului de date respectiv

Nr. casetei

Referința atribuită casetei care conține elementul de
date respectiv pe declarațiile pe suport de hârtie.
Referințele corespund casetelor din DAU sau, dacă
încep cu litera „S”, elementelor de securitate din
EAD ESS, TSAD sau SSD.

Temeiul juridic

A1

Declarația sumară de ieșire

►C2 Articolul 5 alineatul
(10) și articolul 271 din
cod ◄

A2

Declarația sumară de ieșire – trimiteri expres

►C2 Articolul 5 alineatul
(10) și articolul 271 din
cod ◄
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Coloane

Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri
unionale

Temeiul juridic

A3

Notificarea de reexport

►C2 Articolul 5 alineatul
(14) și articolul 274 din
cod ◄

B1

Declarația de export și declarația de reexport

►C2 Declarația de export:
articolul 5 alineatul (12) și
articolele 162 și 269 din cod
Declarația
de
reexport:
articolul 5 alineatul (13) și
articolul 270 din cod ◄

B2

Regim special – prelucrare – declarația pentru
perfecționare pasivă

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162, 210 și
259 din cod ◄

B3

Declarația pentru
mărfurilor unionale

a

►C2 Articolul 5 alineatul
(12), articolele 162 și 210 și
articolul 237 alineatul (2) din
cod ◄

B4

Declarația pentru expedierea mărfurilor în cadrul
schimburilor comerciale cu teritorii fiscale speciale

Articolul 1 alineatul (3) din
cod

C1

Declarația simplificată de export

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolul 166 din
cod ◄

C2

Prezentarea mărfurilor în vamă în cazul înscrierii în ►C2 Articolul 5 alineatul
evidențele declarantului sau în contextul decla (33) și articolele 171 și 182
rațiilor vamale depuse anterior prezentării din cod ◄
mărfurilor la export

D1

Regim special – declarația de tranzit

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162, 210,
226 și 227 din cod ◄

D2

Regim special – Declarația de tranzit cu set redus
de date – (transport pe calea ferată, aerian și
maritim)

Articolul 5 alineatul (12),
articolele 162 și 210 și
articolul 233 alineatul (4)
litera (d) din cod

D3

Regim special – tranzit – utilizarea unui document
electronic de transport ca declarație vamală –
(transport aerian și maritim)

►C2 Articolul 5 alineatul
(12), articolele 162 și 210 și
articolul 233 alineatul (4)
litera (e) din cod ◄

E1

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale (T2L/
T2LF)

►C2 Articolul 5 alineatul
(23), articolul 153 alineatul
(2) și articolul 155 din
cod ◄

E2

►C2 Manifestul vamal al mărfurilor ◄

►C2 Articolul 5 alineatul
(23), articolul 153 alineatul
(2) și articolul 155 din
cod ◄

F1a

Declarația sumară de intrare – transport maritim și
pe căile navigabile interioare – set de date complet

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F1b

Declarația sumară de intrare – transport maritim și
pe căile navigabile interioare – set de date parțial
depus de către transportator

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

antrepozitarea

vamală

▼C2

▼B
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Coloane

Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri
unionale

Temeiul juridic

F1c

►C2 Declarația sumară de intrare – transport ►C2 Articolul 5 alineatul
maritim și pe căile navigabile interioare – Set de (9) și articolul 127 din
date parțial furnizat de o persoană în temeiul arti cod ◄
colului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate
cu articolul 112 alineatul (1) primul paragraf ◄

F1d

►C2 Declarația sumară de intrare – transport ►C2 Articolul 5 alineatul
maritim și pe căile navigabile interioare – Set de (9) și articolul 127 din
date parțial furnizat de o persoană în temeiul arti cod ◄
colului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate
cu articolul 112 alineatul (1) al doilea paragraf ◄

F2a

Declarația sumară de intrare – transport aerian de
mărfuri (general) – set de date complet

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F2b

Declarația sumară de intrare – transport aerian de
mărfuri (general) – set de date parțial depus de
către transportator

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F2c

Declarația sumară de intrare – transport aerian de
marfă (general) – Set de date parțial furnizat de o
persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din
cod și în conformitate cu articolul 113 alineatul (1)

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F2d

Declarația sumară de intrare – transport aerian de
mărfuri (general) – set de date minim care trebuie
depus înainte de încărcare, în raport cu situații
definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea
paragraf și în conformitate cu articolul 113
alineatul (1)

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F3a

Declarația sumară de intrare – trimiteri expres – set
de date complet

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F3b

Declarația sumară de intrare – trimiteri expres – set
de date minim care trebuie depus înainte de
încărcare în raport cu situații definite la
articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F4a

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale– set
de date complet

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F4b

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale –
set de date parțial depus de către transportator

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F4c

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale –
set de date minim care trebuie depus înainte de
încărcare în raport cu situații definite la
articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf (1) și
în conformitate cu articolul 113 alineatul (2)

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

F4d

►C2 Declarația sumară de intrare – trimiteri
poștale – set de date parțial la nivel de recipient
care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu
situații definite la articolul 106 alineatul (1) al
doilea paragraf și în conformitate cu articolul 113
alineatul (2) ◄

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄
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Coloane

Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri
unionale

Temeiul juridic

F5

Declarația sumară de intrare – transport rutier și
feroviar

►C2 Articolul 5 alineatul
(9) și articolul 127 din
cod ◄

G1

►C2 Notificarea devierii de la rută ◄

Articolul 133 din cod

G2

Notificarea sosirii

Articolul 133 din cod

G3

Prezentarea mărfurilor în vamă

►C2 Articolul 5 alineatul
(33) și articolul 139 din
cod ◄

G4

Declarația de depozitare temporară

►M3 Articolul 5 alineatul
(17) și articolul 145 din
cod ◄

G5

►C2 Notificarea sosirii în caz de circulație a
mărfurilor în regim de depozitare temporară ◄

►M3
Articolul
148
alineatul (5) literele (b) și
(c) din cod ◄

H1

Declarația pentru punere în liberă circulație și
regim special – utilizare specifică – declarația
pentru destinația finală

►C2
Declarația
pentru
punere în liberă circulație:
articolul 5 alineatul (12) și
articolele 162 și 201 din cod
Declarația pentru destinația
finală: articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162, 210 și
254 din cod ◄

H2

Regim special – depozitare – declarația pentru
antrepozitare vamală

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162, 210 și
240 din cod ◄

H3

Regim special – utilizare specifică – declarația
pentru admitere temporară

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162, 210 și
250 din cod ◄

H4

Regim special – transformare – declarație pentru
perfecționare activă

Articolul 5 alineatul (12) și
articolele 162, 210 și 256
din cod

H5

Declarația pentru introducerea mărfurilor în cadrul
schimburilor comerciale cu teritorii fiscale speciale

Articolul 1 alineatul (3) din
cod

H6

Declarația vamală în traficul poștal pentru punere
în liberă circulație

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolele 162 și 201
din cod ◄

I1

Declarația simplificată de import

►C2 Articolul 5 alineatul
(12) și articolul 166 din
cod ◄

I2

Prezentarea mărfurilor în vamă în cazul înscrierii în ►C2 Articolul 5 alineatul
evidențele declarantului sau în contextul decla (33) și articolele 171 și 182
rațiilor vamale depuse anterior prezentării din cod ◄
mărfurilor la import

▼C2

▼B

(1) Datele minime înainte de încărcare corespund datelor CN23.
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Secțiunea 2
Grupe de date
Denumirea grupei

Grupă

Grupa 1

Informații privind mesajul (inclusiv coduri aferente regi
murilor)

Grupa 2

Referințe ale mesajelor, documentelor, certificatelor și
autorizațiilor

Grupa 3

Părți

Grupa 4

Informații legate de determinarea valorii în vamă/Taxe

Grupa 5

Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni

Grupa 6

Identificarea mărfurilor

Grupa 7

Informații privind transportul (moduri, mijloace și echi
pamente)

Grupa 8

Alte elemente de date (date statistice, garanții, date legate
de tarife)

Secțiunea 3
Simboluri folosite în celule
Simbol

Descrierea simbolului

A

Obligatoriu: date solicitate de fiecare stat membru.

B

Opțional pentru statele membre: date pe care statele membre pot
hotărî să le ceară sau nu.

C

Opțional pentru operatorii economici: date pe care operatorul
economic poate hotărî să le furnizeze, dar care nu pot fi cerute
de către statele membre.

X

Element de date necesar la nivel de articole în declarația mărfu
rilor. Informațiile introduse la nivel de articol sunt valabile numai
pentru articolele de mărfuri respective.

Y

►C2 Element de date necesar la nivelul generic al declarației
mărfurilor. Informațiile introduse la nivel generic sunt valabile
pentru toate articolele de mărfuri declarate. ◄

Orice combinație a simbolurilor „X” și „Y” înseamnă că elementul de date
respectiv poate fi furnizat de declarant la oricare dintre nivelurile respective.

▼B
CAPITOLUL 3
Secțiunea 1
Tabelul cerințelor în materie de date
(Notele de subsol aferente tabelului sunt incluse imediat după acesta)
Grupa 1 — Informații privind mesajul (inclusiv coduri aferente regimurilor)
A
Nr.
Nr. Denumire
cas
E.D.
a E.D.
etei

1

B
2

3

C

1

2

3

4

1

A
Y

D
2

1

E
2

3

1

F
2

3

4

5

6

1

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

1/2

Tipul
1/2
declarației
supli
mentare

A
Y

A
Y

A
Y

1/3

Declarația 1/3
de tranzit/
Tip de
dovadă a
statutului
vamal

A A A A A
XY XY XY XY XY

1/4

Formulare 3

B
[1]
[2]
Y

B
[1]
[2]
Y

B
[1]
[2]
Y

1d

2a

2b

2c

2d 3 a 3b 4 a 4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

2
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A
Y

1c

I
2

Tipul
1/1
declarației

1b

H
1

1/1

1a

G

▼B
B

A
Nr.
Nr. Denumire
cas
E.D.
a E.D.
etei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

4

Listele de
încăr
cătură

1/6

Numărul 32
articolului
de mărfuri

1/7

►C2 Indicator de
împre
jurare
specifică ◄

1/8

Semnătur 54
a/Autenti
ficare

1/9

Numărul
total de
articole

2

3

B B
[1] [1]
Y Y

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

1

F
2

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

A A
[2] X
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
Y

2d 3 a 3b 4 a 4b

4c

4d

5

A
X

A A
X X

1

H
2

3

I

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

►M3 A
___ ◄ X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [3]
X

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
X

B
[1]
Y

A A A A
X [3] [2] [2]
X X X

A
[4]
Y

A
Y

G

A
X

A
X

A
X

A A A A A A A A A A A A A A A
[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

5

A
Y

A
Y

A
Y

B B
[1] [1]
Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A A
Y Y Y Y

A
Y

A
Y

B
[1]
Y

1/10 Regimul

37
(1)

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

1/11 Regimul
supli
mentar

37
(2)

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

A
Y
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1/5

1

E

▼B
Grupa 2 — Referințe ale mesajelor, documentelor, certificatelor și autorizațiilor
A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

B
2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1 a 1b

1c

1d 2 a 2b

2c

2d 3 a 3b 4 a 4b

4c

2/1

►C2 De- 40 A A A A A A B
clarația
XY XY XY XY XY XY XY
simpli
ficată/
Documente
precedente ◄

A A A A A
XY XY XY XY XY

2/2

Mențiuni
speciale

A A A A A A B A
XY XY XY XY XY XY XY XY

A A A A A A A A A A A A A A A A A A
XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY

2/3

Documente 44
prezentate,
certificate
și autori
zații,
referințe
supli
mentare

A
[7]
[8]
X

A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7]
X XY XY XY XY [9]
XY

A A A A A
[7] [7] X [7] X
XY XY
XY

2/4

Numărul
de refe
rință/UCR

A
[10]
XY

C C C C C
XY XY XY XY XY

2/5

LRN

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

A A A A A A A A A A
[6] [6] Y XY XY XY XY XY XY XY
Y Y

1

2

A A
[5] XY
XY

▼M3
44

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
X

A
Y

A A
X X

A A A A A A A A A
XY XY XY XY XY XY XY XY XY
A A A A A A A A A
[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] X [7]
XY XY XY XY XY XY XY
[9]
XY

▼B
7

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

C C C
XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

C
XY

A
Y

A
Y

C C
XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

C
XY

A
Y

A A A A A
Y Y Y Y Y

C C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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A
X

A
XY

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

2/6

►C2 Plată 48
amânată ◄

2/7

Identi
ficarea
antrepozi
tului

2

3

C

1

2

3

B
Y

B
Y

4

D

1

2

E

1

2

3

F

1

2

G

1 a 1b

1c

1d 2 a 2b

2c

2d 3 a 3b 4 a 4b

4c

4d

5

1

H
2

3

5

1

2

B
Y

B B A B
[11] [11] Y [11]
Y Y
Y

49

4

I

A
Y

3

4

B
Y

B
Y

5

6

1

2

A B A B B B
Y [11] Y [11] [11] [11]
Y
Y Y Y

Grupa 3 — Părți
A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

B
2

3

1

C
2

3

1

2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

Exporta
torul

3/2

Nr. de
2 (no)
identificare
al exporta
torului

3/3

Expeditorul
– Contract
de transport
la nivel
principal-

-

A A
[12] [12]
Y Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

3/4

Nr. de
identificare
al expedi
torului –
Contract de
transport la
nivel prin
cipal-

-

A A
[14] [14]
Y Y

A A
[14] [14]
Y Y

A
[14]
Y

A A
[14] [14]
Y Y

A
[14]
Y

A
Y

A
Y

A
Y

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

B A
Y [12]
Y

B
XY

A
[13]
XY

B
XY

B B B B B
XY XY XY XY XY

A
Y

B
XY

A
XY

B
XY

B B B B
XY XY XY XY

A
Y

2
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3/1

2

A A C
[12] [12] Y
Y Y

4

D

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

Expeditorul
– Contract
de transport
la nivel de
casă-

3/6

Nr. de
identificare
al expedi
torului –
contract de
transport la
nivel de
casă-

3/7

Expeditorul

A A
[12] [12]
XY XY

3/8

Nr. de
identificare
al expedito
rului

A A
[14] [14]
XY XY

3/9

Destinatarul

1

2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

-

A A
[12] [12]
XY XY

B B B B B
XY XY XY XY XY

A A A
[12] [12] [12]
XY XY XY

8
3/10 Nr. de
A A
identificare (no) [14] [14]
al destinata
XY XY
rului-

B B B B B
XY XY XY XY XY

A A A
XY XY XY

3/11 Destinatarul
– contract
de transport
la nivel
principal-

8

-

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

A
[12]
Y

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A A A A A
[14] [14] [14] [14] [14]
Y Y Y Y Y

A
[14]
Y

A A
[12] [12]
Y Y

A A
[12] [12]
Y Y

A
[12]
Y

A A
[12] [12]
Y Y

4d

5

A
[12]
Y

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2
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3/5

3

C

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

3/12 Nr. de
identificare
al destina
tarului –
contract de
transport la
nivel prin
cipal-

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

-

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

A A
[14] [14]
Y Y

2a

2b

2c

2d

A A
[14] [14]
Y Y

3a

3b

A
[14]
Y

4a

4b

4c

A A
[14] [14]
Y Y

5

1

2

3

4

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

A
[12]
Y

3/14 Nr. de
identificare
al destina
tarului –
contract de
transport la
nivel de
casă

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A
[14]
Y

A C A C A
[14] [14] [14] [14] [14]
Y Y Y Y Y

A
[14]
Y

2

3

4

5

6

1

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y

8

3/16 Nr. de
8 (no)
identificare
al importa
torului

A
Y

A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y

14

14 (no) A
3/18 Nr. de
identificare
Y
al declaran
tului

1

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

2

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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A
[12]
Y

3/17 Declarantul

5

I

A
[14]
Y

3/13 Destinatarul
– contract
de transport
la nivel de
casă

3/15 Importa
torul

4d

H

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

3/19 Reprezen
tantul

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

A A A B A
[12] [12] [12] Y [12]
Y Y Y
Y

14

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

A A A
[13] [13] [13]
Y Y Y

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A A A A A A A
[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
Y Y Y Y Y Y Y

3/20 Nr. de
14 (no) A
identificare
Y
al reprezen
tantului

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A
Y Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y Y

3/21 Codul
14
statutului
reprezentan
tului

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A A
Y Y Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y Y

50

3/23 Nr. de
identificare
al titularului
regimului
de tranzit

50

3/24 Vânzătorul

2

3/25 Nr. de
2 (no)
identificare
al vânzăto
rului

A A A
[13] [13] [13]
Y Y Y
A
Y

A
Y

A
Y

A
[12]
[15]
XY

C A
[12] [12]
[15] [15]
XY XY

A
[12]
[15]
XY

A
[12]
XY

A
[15]
XY

C A
[15] [15]
XY XY

A
[15]
XY

A
XY
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3/22 Titularul
regimului
de tranzit

A
Y

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

3/26 Cumpără
torul

Nr.
casetei

1

2

3

8

3/27 Nr. de
8 (no)
identificare
al cumpără
torului

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

A
[12]
[15]
XY

C A
[12] [12]
[15] [15]
XY XY

A
[12]
[15]
XY

A
[12]
XY

A
[15]
XY

C A
[15] [15]
XY XY

A
[15]
XY

A
XY

3/28 Nr. de
identificare
al persoanei
care notifică
sosirea

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A
Y

3/30 Nr. de
identificare
al persoanei
care
prezintă
mărfurile în
vamă

A
Y

A A A
[12] [12] [12]
Y Y Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y

A
[12]
Y
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3/29 ►C2 Nr.
de identi
ficare al
persoanei
care notifică devierea
de la
rută ◄

3/31 Transporta
torul

H

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

3/32 Nr. de
identificare
al transpor
tatorului

Nr.
casetei

1

2

3

A
Y

A
Y

A
Y

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
[12] [12]
XY XY

A A
[12] [12]
XY XY

3/34 Nr. de
identificare
al părții
care trebuie
notificată –
contract de
transport la
nivel prin
cipal

A A
XY XY

A A
XY XY

3/35 Partea care
trebuie
notificată –
contract de
transport la
nivel de
casă

A
[12]
XY

A
[12]
XY

A
[12]
XY

A
[12]
XY

3a

A
Y

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y
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3/33 Partea care
trebuie
notificată –
contract de
transport la
nivel prin
cipal

2d

H

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

3/36 Nr. de
identificare
al părții
care trebuie
notificată –
contract de
transport la
nivel de
casă

1a

A
XY

44

C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY

3/38 Nr. de
identificare
al persoanei
care depune
datele ENS
supli
mentare

3/39 Nr. de
identificare
al titularului
autorizației

2

C C C
XY XY XY

G
1b

1c

A
XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y [3]
Y

2a

A
XY

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
XY

C C C C C C C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY

A A
XY XY

44

1d

H

A A
XY XY

C
XY

C
XY

C C C C C C C
XY XY XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A A
Y [3]
Y
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3/37 ►C2 Nr.
de identi
ficare al
altui (altor)
actor(i) din
lanțul de
aprovizionare ◄

1

F

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

3/40 Nr. de
identificare
al refe
rințelor
fiscale
supli
mentare

1

2

3

1

2

3

4

1

D
2

44

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
XY

A
Y

A
Y
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3/41 Nr. de
identificare
al persoanei
care
prezintă
mărfurile la
vamă în
cazul
înscrierii în
evidențele
decla
rantului sau
al decla
rațiilor
vamale
depuse în
prealabil

Nr.
casetei

C

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

3/42 ►C2 Nr.
de identi
ficare al
persoanei
care depune
manifestul
vamal al
mărfurilor ◄

2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A
Y
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3/43 Numărul de
identificare
al persoanei
care solicită
o dovadă a
statutului
vamal de
mărfuri
unionale

F

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

3/44 ►C2 Nr.
de identi
ficare al
persoanei
care notifică sosirea
mărfurilor
în urma
circulației
în regim de
depozitare
temporară ◄

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

A
Y

A
Y

5

6

1

A
Y

A
Y

A
Y

2

A
Y

3/45 Nr. de
identificare
al persoanei
care
furnizează o
garanție

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

3/46 Nr. de
identificare
al persoanei
care plătește
taxa vamală

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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▼M3

▼B
Grupa 4 — Informații legate de determinarea valorii în vamă/Taxe
A
Nr.
E.D.

Denumirea
Nr. casetei
E.D.

1

B
2

20

3

C

1

2

B
Y

B
Y

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

B
Y

1

H
2

3

4

5

1

2

3

4

5

B
Y

B
Y

A
Y

4/1

Condițiile
de livrare

4/2

Metoda de
plată a
cheltu
ielilor de
transport

4/3

Calcularea 47 (Tip)
taxelor –
Tipul de
taxe

4/4

47
Calcularea
taxelor – (►C2 Baza de
►C2 Baimpoza de imzitapozitare ◄ re ◄)

4/5

Calcularea 47 (Cota)
taxelor –
Cota de
impozitare

B B
[17] [17]
X X

B
[18]
[17]
X

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

4/6

Calcularea 47 (Cuan
taxelor — tumul)
Cuantumul
taxelor de
plătit

B B
[17] [17]
X X

B
[18]
[17]
X

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

A A
[14] [14]
XY XY

A
[16]
Y

I

A A A
[14] [14] [14]
XY XY XY

B B
[17] [17]
X X

B
X

A
[14]
XY

2

A
[14]
XY

A
[18]
[19]
X

B
X

1

A A A
[18] [18] [18]
[19] [19] [19]
X X X

A B A A A
[18] X [18] [18] [18]
[19]
[19] [19] [19]
X
X X X
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B
X

A A
[14] [14]
XY XY

6

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
Nr. casetei
E.D.

4/7

Calcularea 47 (Total)
taxelor –
Total

4/8

Calcularea 47 (MP)
taxelor –
Metoda de
plată

4/9

Adăugirile
și dedu
cerile

1

2

3

1

C
2

3

4

B B
[17] [17]
X X

B
X

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

1

H
2

3

4

5

1

B
[18]
[17]
X

B
X

B
[18]
X

45

I
2

3

4

5

6

1

B B B
[17] [17] [18]
X X [17]
X

B
X

B B
X [18]
[17]
X

B
XY

22 (1)

B
Y

B
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
[5]
Y

4/11 ►C2 Cuantumul
total
facturat ◄

22 (2)

B
Y

B
Y

B
Y

C
Y

C
Y

C
Y

C
Y

C
Y

44

B
Y

B
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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A
[20]
[16]
XY

4/10 Moneda de
facturare

4/12 Unitatea
monetară
internă

2

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
Nr. casetei
E.D.

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1a

G
1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c 4d

5

1

H
2

3

4

5

1

45

A
[20]
[16]
X

4/14 Prețul/
valoarea
articolului

42

A
X

4/15 Cursul de
schimb

23

4/16 Metoda de
determinare a
valorii în
vamă

43

A
X

4/17 Preferințe

36

A
X

B B
[22] [22]
Y Y

B
[22]
Y

2

3

4

5

6

1

2

A B
[21] X
X

A
X

A
X

A
X

A
[5]
X

B B
[22] [22]
Y Y

B
X

B
X

B
X

C A A B
X [23] [23] X
X X

A
[5]
X

4/18 Valoarea
poștală

C
X

C
X

A
X

4/19 Taxe
poștale

C
Y

C
Y

A
Y
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4/13 Indicatorii
privind
deter
minarea
valorii în
vamă

I

▼B
Grupa 5 — Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni
A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

Data și ora ►M3
___ ◄
estimate
ale sosirii
la primul
loc de
sosire pe
teritoriul
vamal al
Uniunii

5/2

Data și ora
estimate
ale sosirii
în portul
de descărcare

5/3

Data și ora
reale ale
sosirii pe
teritoriul
vamal al
Uniunii

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1 a 1b

A
Y

A
Y

1c

1d

2a

2b

A
Y

A
Y

2c

2d

3a

A
Y

3b

4a

4b

A
Y

A
Y

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A A A
Y [2 [2
4] 4]
Y Y

A
XY

A
Y
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5/1

1

B

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

5/4

Data decla 50,54
rației

B B
[1] [1]
Y Y

B
[1]
Y

5/5

Locul
declarației

50,54

B B
[1] [1]
Y Y

B
[1]
Y

5/6

Biroul de
destinație
(și țara)

53

A
Y

A
Y

5/7

Birourile
de tranzit
prevăzute
(și țara)

51

A
Y

A
Y

5/8

Codul țării
de
destinație

17a

5/9

Codul
regiunii de
destinație

17b

2

G

1 a 1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4a

4b

4c

4d

5

1

H
2

3

4

5

1

I
2

3

4

5

6

1

2

A
Y

A A A
XY XY XY

A A A A B
XY XY XY XY XY

B B B B B
XY XY XY XY XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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5/10 Codul
locului de
livrare –
contract de
transport la
nivel prin
cipal

A A A A A
XY XY XY XY [25]
XY

F

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4

1

5/11 Codul
locului de
livrare –
contract de
transport la
nivel de
casă

5/12 Biroul
vamal de
ieșire

29

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

D
2

1

E
2

3

1

F
2

1 a 1b

1c

A
Y

A
Y

5/15 Codul țării
de origine

34a

A
Y

A
Y

C C
[26] X
X

A
Y
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A
Y
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2d

3a

3b
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A
Y

A
Y

4c

4d
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3
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2
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Y
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Y
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Y

B
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A C C
X [27] X
X
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XY XY XY XY XY

C
X

C
X

A
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XY

A A A A B C A
[28] X [28] [28] [28] X [5]
X
X X X
[28]
X
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A
Y

15a

1d

H

A
Y

5/13 Birou
(birouri)
vamal(e)
ulterior
(ulterioare)
de intrare

5/14 Codul țării
de expe
diere/
export

G

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

5/16 Codul țării
de origine
prefe
rențială

34b

5/17 Codul
regiunii de
origine

34b

5/18 Codurile
țărilor de
pe itinerar
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C
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1
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E
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3

1

F
2
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2

3
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5

1

2
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1

2

A
[5]
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X

27

B
Y

B
Y

5/22 Locul de
descărcare
A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

B
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A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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A
XY

A
XY

A
Y
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A
Y

A
Y

A
XY
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Y

A
XY

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y
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Y
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Y
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Y

A
Y

A A
XY Y
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Y
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Y
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A
XY

A
Y

6

A
Y

5/20 ►C2 Codurile
țărilor de
pe itinerarul trimiterii ◄

30

1d

I

B
X

A
Y

5/23 Locația
mărfurilor

1c

H

A C A A B
[29] X [29] [29] [29]
X
X X X

5/19 ►C2 Codurile
țărilor de
pe itinerarul mijloacelor de
transport ◄

5/21 Locul de
încărcare

G

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Denumirea
E.D.

Nr.
casetei

1

2

3

1

C
2

3

4
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D
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1

E
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1

F
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5/24 ►C2 Codul biroului
vamal de
primă
intrare ◄

G

1 a 1b

1c

A
Y

A
Y

A
Y

5/25 ►C2 Codul biroului
vamal real
de primă
intrare ◄

1d

2a

2b

2c

A
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Y

2d
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A
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3b

4a
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A
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Y

4c

4d
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H
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4

5

1
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5
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Y Y
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5/27 ►C2 Biroul vamal
de supraveghere ◄
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A A A A A A
[30] [30] [30] [30] [30] [30]
Y Y Y Y Y Y
A A
[31] [31]
Y Y

A A A A A
[30] [30] [30] [30] [30]
Y Y Y Y Y

A
[31]
Y

5/28 ►C2 Valabilitatea
solicitată a
dovezii ◄

A A A A A A
[31] [31] [31] [31] [31] [31]
Y Y Y Y Y Y
A
Y

A
Y

5/29 Data
prezentării
mărfurilor

A
XY

5/30 Locul de
acceptare

A A A
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▼M3
A A
XY XY
[51] [51]

A
XY
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A
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A A A
XY XY XY
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A A
[30[30]
]Y Y
A
[31]
Y
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5/26 Biroul
vamal de
prezentare

5/31 Data
acceptării

6

▼B
Grupa 6 — Identificarea mărfurilor
A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

B
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6/2
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contract de
transport la
nivel prin
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contract de
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6/6
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mărfurilor
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de transport la nivel
principal
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6/1

A A A B
XY XY XY XY

A
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X
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▼B
B

A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

6/7

Descrierea
mărfurilor
– contract
de
transport la
nivel de
casă

6/8

Descrierea
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6/9
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6/11 Mărci de
expediție
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6/12 ►C2 Codul ONU
pentru
mărfuri
periculoase ◄

A
X

A
X

6/13 Codul CUS 31
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6/10 Numărul
de colete

4b

H

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

2

6/14 Codul
33 (1) A A
mărfurilor
[36] [36]
– Codul
X X
din
Nomen
clatura
combinată

3

C

1

2

3

4

1

A
X

A
X

A
X

A A
X [5]
X

D
2

1

E
2

3

1

F
2

G

1a

1b

1c

A A A A A A
[37] [37] [37] [23] [36] X
X X X X X

A
X

A
X

1d

2a

A
X

2b

2c

2d

3a

3b

4a

A
X

C
X

A
X

C
X

A
X

4b

4c

C
X

6/15 Codul
33 (2)
mărfurilor
– Codul
TARIC

4d

5

A
X

1
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3
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A A A
[36] [36] X
X X

B
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A
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A
X

A A
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X

A
X

B
X

A
X

A
X

B
X

B A
X [5]
X

A
X

A
X

A
X

A
[5]
X

A
X

B
X

A
X

A
X

B
X

A
[5]
X

6/17 Codul
33 (5)
mărfurilor
– Codul
(codurile)
adițional(e)
național(e)

B
X

B
X

B
X

B
[5]
X

B
X

B
X

B
X

B
X

B
X

B
[5]
X

6/18 Total
colete

B
Y

B
Y

B
Y

B
Y

B
Y

6/19 Tipul
mărfurilor

6

A
Y

A
Y

A
Y

B
Y

B
Y
C
X

C
X

C
X
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33
6/16 Codul
mărfurilor (3)(4)
– Codul
(codurile)
adițional(e)
TARIC

2

▼B
Grupa 7 — Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)
A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

Trans
bordări
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Container
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7/3
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7/4
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transport
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7/6
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care trec
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7/7
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7/1

B

▼B
B

A
Nr.
E.D.

Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

7/8

Naționalit 18 (2)
atea
mijlocului
de
transport la
plecare

7/9

Identitatea 18 (1)
mijlocului
de
transport la
sosire
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7/10 Numărul
de identi
ficare al
containe
rului
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Nr.
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Nr.
Denumirea
caset 1
E.D.
ei

2

3

1

C
2

3

4

1

D
2

1

E
2

3

1

F
2

7/13 ►M3 Codul tipului
de furnizor
de
containere ◄
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7/15 ►C2 Nați- 21 (2)
onalitatea
mijloacelor
de
transport
active care
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frontiera ◄
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7/14 ►C2 Iden- 21 (1)
titatea
mijloacelor
de
transport
active care
trec
frontiera ◄

7/16 ►C2 Identitatea
mijloacelor
de
transport
pasive care
trec
frontiera ◄
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7/18 Numărul
sigiliului

7/20 Numărul
de identi
ficare al
recipien
tului

1

F

▼B
Grupa 8 — Alte elemente de date (date statistice, garanții, date legate de tarife)
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Referința
garanției
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▼B
Secțiunea 2
Note
Numărul
notei

Descrierea notei

[1]

Statele membre pot solicita acest element de date doar în contextul procedurilor pe suport de hârtie.

[2]

Atunci când declarația pe suport de hârtie se referă numai la un singur articol de mărfuri, statele membre pot
prevedea ca această casetă să nu fie completată, fiind necesar ca cifra „1” să fi fost indicată în caseta 5.

[3]

Această informație nu este necesară în cazul în care a fost depusă o declarație vamală înainte de prezentarea
mărfurilor în conformitate cu articolul 171 din cod.

[4]

Acest element de date nu este necesar în cazul în care poate fi dedus automat și fără echivoc din alte
elemente de date furnizate de operatorul economic.

[5]

În cazurile în care este aplicabil articolul 166 alineatul (2) din cod (declarațiile simplificate pe baza
autorizațiilor), statele membre pot renunța la obligația furnizării acestei informații, în cazul în care condițiile
stabilite în autorizațiile asociate regimurilor în cauză le permit să amâne introducerea acestui element de date
în declarația suplimentară.

[6]

Acest element de date trebuie furnizat în cazul în care lipsește cel puțin una dintre următoarele informații:
— identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera;
— data sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal al Uniunii, după cum se menționează în declarația
sumară de intrare depusă pentru mărfurile în cauză.

[7]

►C2 Statele membre pot acorda o derogare de la această obligație în măsura în care sistemele lor le permit
să deducă această informație, în mod automat și lipsit de ambiguitate, din alte informații menționate în
declarație. ◄

[8]

►C2 Acest element reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al trimiterii [UCR], atunci
când acesta nu este disponibil. El oferă o legătură cu alte surse de informații utile. ◄

[9]

Această informație trebuie furnizată numai în cazul în care este aplicabil articolul 166 alineatul (2) din cod
(declarațiile simplificate pe baza autorizațiilor); în acest caz, este vorba despre numărul autorizației pentru
procedura simplificată. Acest element de date poate însă conține, totodată, numărul documentului de
transport în cauză.

[10]

Această informație trebuie furnizată atunci când numărul documentului de transport nu este disponibil.

[11]

►C2 Această informație este solicitată dacă declarația de plasare a mărfurilor sub un regim vamal servește
la descărcarea unui regim de antrepozit vamal. ◄

[12]

Această informație este obligatorie doar în cazurile în care nu se furnizează numărul EORI sau un număr de
identificare unic acordat de o țară terță, recunoscut de către Uniune, al persoanei în cauză. Dacă se
furnizează numărul EORI sau un număr de identificare unic acordat de o țară terță, recunoscut de către
Uniune, numele și adresa nu trebuie furnizate.

[13]

Această informație este obligatorie doar în cazurile în care nu se furnizează numărul EORI sau un număr de
identificare unic acordat de o țară terță, recunoscut de către Uniune, al persoanei în cauză. Dacă se
furnizează numărul EORI sau un număr de identificare unic acordat de o țară terță, recunoscut de către
Uniune, numele și adresa nu trebuie furnizate, cu excepția cazului în care este utilizată o declarație pe suport
de hârtie.

[14]

Această informație se furnizează numai atunci când este disponibilă.

[15]

Această informație nu trebuie furnizată cu privire la mărfurile rămase la bord (FROB) sau la mărfurile
transbordate a căror destinație este situată în afara teritoriului vamal al Uniunii.

[16]

Statele membre pot renunța la această informație în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor în cauză nu
se poate determina în conformitate cu dispozițiile articolului 70 din cod. ►C2 În astfel de cazuri, decla
rantul furnizează sau dispune furnizarea către autoritățile vamale a oricăror alte informații care pot fi
solicitate în scopul determinării valorii în vamă. ◄

[17]

Această informație nu trebuie furnizată atunci când administrațiile vamale calculează taxele în numele
operatorilor economici, pe baza altor informații incluse în declarație. De altfel, ea este opțională pentru
statele membre.
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[18]

Această informație nu este solicitată pentru mărfurile care pot beneficia de o scutire de la plata taxelor de
import, cu excepția cazurilor în care autoritățile vamale o consideră necesară pentru aplicarea prevederilor
referitoare la punerea în liberă circulație a mărfurilor vizate.

[19]

Această informație nu trebuie furnizată atunci când administrațiile vamale calculează taxele în numele
operatorilor economici, pe baza altor informații incluse în declarație.

[20]

Cu excepția cazului în care este esențială pentru determinarea corectă a valorii în vamă, statul membru care
acceptă declarația renunță la obligația furnizării acestei informații:
►C2 — dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei trimiteri nu depășește 20 000 EUR,
cu condiția ca acestea să nu reprezinte transporturi fracționate sau multiple de la același expeditor
pentru același destinatar;
sau ◄
— dacă importul nu are caracter comercial;
sau
— în cazul unui trafic continuu de mărfuri furnizate de același vânzător către același cumpărător în aceleași
condiții comerciale.

[21]

Această informație nu se furnizează decât dacă taxa vamală este calculată în conformitate cu dispozițiile
articolului 86 alineatul (3) din cod.

[22]

Statele membre pot solicita această informație numai în cazurile în care cursul de schimb este fixat în avans
printr-un contract între părțile vizate.

[23]

A se completa numai în cazul în care legislația Uniunii prevede acest lucru.

[24]

►C2 Acest element de date nu trebuie furnizat dacă este furnizat MRN în cadrul E.D. 2/1 Declarația
simplificată/Documente precedente. ◄

[25]

Această informație este necesară numai în cazul în care declarația simplificată nu este depusă împreună cu o
declarație sumară de ieșire.

[26]

Acest element de date este obligatoriu pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export.

[27]

Acest element de date este obligatoriu pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri și pentru
mărfurile pentru care legislația Uniunii prevede precizarea originii, în contextul schimburilor comerciale cu
teritorii fiscale speciale.

[28]

Această informație este necesară
(a) dacă nu se aplică un regim preferențial; sau
(b) dacă țara de origine nepreferențială este diferită de țara de origine preferențială

[29]

Această informație este necesară atunci când se aplică un regim preferențial utilizându-se codul cores
punzător din cadrul E.D 4/17 Preferințe

[30]

Această informație se utilizează numai în cazul vămuirii centralizate.

[31]

►C2 Această informație se utilizează numai în cazul în care declarația de depozitare temporară sau
declarația vamală pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, altul decât cel de tranzit, este depusă
la un birou vamal diferit de biroul vamal de supraveghere, după cum este indicat în respectiva
autorizație. ◄

[32]

Această informație este necesară numai în cazul tranzacțiilor comerciale care implică cel puțin două state
membre.

[33]

Această informație se furnizează numai în cazul în care descărcarea mărfurilor aflate sub regim de depo
zitare temporară este legată doar de anumite părți din declarația de depozitare temporară depusă anterior în
raport cu mărfurile respective.

[34]

Acest element de date este o alternativă la codul mărfurilor atunci când acesta nu este furnizat.

[35]

►C2 Acest element de date poate fi furnizat pentru a identifica mărfuri care fac obiectul unei notificări
pentru reexportul mărfurilor plasate în regim de depozitare temporară, în cazul în care o parte din mărfurile
cărora le corespunde respectiva declarație de depozitare temporară nu sunt reexportate. ◄
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[36]

Acest element de date este o alternativă la descrierea mărfurilor atunci când aceasta nu este furnizată.

[37]

Această subdiviziune trebuie completată:
— dacă declarația de tranzit este întocmită de către aceeași persoană simultan sau ulterior unei declarații
vamale care include un cod al mărfurilor; sau
— dacă legislația Uniunii prevede acest lucru.

[38]

Această informație este furnizată numai în legătură cu declarațiile pe suport de hârtie.

[39]

Statele membre pot renunța la această cerință în cazul altor moduri de transport decât transportul feroviar.

[40]

Această informație nu trebuie furnizată în cazul în care formalitățile de export sunt efectuate la punctul de
ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii.

[41]

Acest element de date nu trebuie furnizat în cazul în care formalitățile de import sunt efectuate la punctul de
intrare pe teritoriul vamal al Uniunii.

[42]

Acest element de date este obligatoriu pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export, cu
excepția cazului în care acestea sunt transportate prin poștă sau prin instalații de transport fixe. [În cazul
transportului prin poștă sau al instalațiilor fixe, această informație nu este necesară.]

[43]

►C2 Nu se utilizează în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport
fixe. ◄

[44]

Dacă mărfurile sunt transportate în unități de transport multimodal, cum ar fi containerele, cutiile mobile și
semiremorcile, autoritățile vamale îl pot autoriza pe titularul regimului de tranzit să nu furnizeze această
informație, în cazul în care modelul logistic de la punctul de plecare nu permite ca identitatea și
naționalitatea mijlocului de transport să fie furnizate în momentul în care mărfurile sunt plasate sub
regim de tranzit, cu condiția ca unitățile de transport multimodal să poarte numere unice, iar aceste
numere să fie indicate în cadrul E.D. 7/10 Numărul de identificare al containerului.

[45]

În următoarele cazuri, statele membre renunță la obligația furnizării acestei informații pe o declarație de
tranzit depusă la biroul de plecare în legătură cu mijlocul de transport pe care mărfurile sunt încărcate direct:
— dacă modelul logistic nu permite ca acest element de date să fie furnizat, iar titularul regimului de
tranzit are statut AEOC; și
— dacă informația relevantă poate fi găsită atunci când autoritățile vamale au nevoie de ea în evidențele
titularului regimului de tranzit.

[46]

►C2 Nu se utilizează în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe
sau pe calea ferată. ◄

[47]

Acest element de date este obligatoriu pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export, cu
excepția cazului în care acestea sunt transportate prin poștă, prin instalații de transport fixe sau pe calea
ferată. [În cazul transportului prin poștă, instalații fixe sau pe calea ferată, această informație nu este
necesară.]

[48]

Statele membre nu solicită această informație în cazul în care este vorba despre modul de transport aerian.

[49]

►C2 Această informație se furnizează numai dacă mărfurile sunt plasate sub regimul de destinație finală
sau în cazul importului anticipat de produse transformate sau în cazul importului anticipat de produse de
înlocuire. ◄

[50]

Statul membru care acceptă declarația poate renunța la obligația furnizării acestei informații, în cazul în care
este în măsură să o evalueze corect și a implementat procedurile de calcul pentru a obține un rezultat
compatibil cu cerințele statistice.

[51]

Acest element de date se utilizează numai în declarațiile suplimentare.

▼M3
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TITLUL II

▼C1
Note referitoare la cerințele în materie de date

▼B
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul titlu se aplică elementelor de date
menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la titlul I capitolul 3
secțiunea 1 din prezenta anexă.
Cerințe în materie de date
Grupa 1 — Informații privind mesajul (inclusiv coduri aferente regimurilor)
1/1.

Tipul declarației
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul unional relevant.

1/2.

Tipul declarației suplimentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul unional relevant.

1/3.

Declarația de tranzit/Tip de dovadă a statutului vamal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul unional relevant.

1/4.

Formulare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Dacă se utilizează declarații pe suport de hârtie, a se introduce numărul
subsetului în raport cu numărul total de subseturi de formulare și
formulare de continuare utilizate. De exemplu, dacă sunt prezentate un
formular IM și două formulare IM/c, a se introduce „1/3” pe formularul
IM, „2/3” pe primul formular IM/c și „3/3” pe al doilea formular IM/c.
Dacă declarația pe suport de hârtie este alcătuită din două seturi de patru
exemplare în loc de un set de opt exemplare, cele două seturi trebuie
tratate ca unul singur, în scopul stabilirii numărului de formulare.

1/5.

Listele de încărcătură
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Dacă se utilizează declarații pe suport de hârtie, a se introduce în cifre
numărul listelor de încărcătură atașate sau al listelor descriptive de natură
comercială, dacă acestea sunt autorizate de autoritatea competentă.

1/6.

Numărul articolului de mărfuri

▼M3
Coloanele A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a-F1d, F2a-F2c, F3a,
F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în
materie de date:

▼B
Numărul articolului în raport cu numărul total de articole incluse în decla
rație, declarația sumară, notificarea sau dovada statutului vamal de mărfuri
unionale, în cazul în care există mai mult de un articol de mărfuri.
Coloanele C2 și I2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Numărul atribuit mărfurilor la înscrierea în evidențele declarantului.
Coloana F4c din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Numărul atribuit mărfurilor în cadrul CN23 în cauză.
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1/7.

►C2 Indicator de împrejurare specifică ◄
Coloana A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codurile corespunzătoare, a se indica circumstanța specifică al
cărui beneficiu este solicitat de declarant.
Coloanele F1a-F1d, F2a-F2d, F3a, F3b, F4a-F4d și F5 din tabelul
cerințelor în materie de date:
Utilizând codurile relevante, a se indica setul de date sau combinația de
seturi de date din declarația sumară de intrare prezentată de declarant.

1/8.

Semnătura/Autentificare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Semnătura sau autentificarea în alt mod a declarației, a notificării sau a
dovezii statutului vamal de mărfuri unionale.
Dacă este vorba despre declarații pe suport de hârtie, semnătura
manuscrisă originală a persoanei în cauză trebuie aplicată pe exemplarul
declarației care rămâne la biroul de export/de expediție/import, urmată de
numele și prenumele persoanei respective. În cazul în care respectiva
persoană nu este o persoană fizică, semnatarul trebuie să își precizeze
funcția, după semnătură și numele complet.

1/9.

Numărul total de articole
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Numărul total de articole declarate în declarație sau dovada statutului
vamal de mărfuri unionale despre care este vorba. Articolul de mărfuri
se definește ca fiind mărfurile dintr-o declarație sau dovadă a statutului
vamal de mărfuri unionale care au în comun toate datele cu atributul „X”
din tabelul cerințelor în materie de date din titlul I capitolul 3 secțiunea 1
din prezenta anexă.

1/10. Regimul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile unionale relevante, a se indica regimul pentru care sunt
declarate mărfurile.
1/11. Regimul suplimentar
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codurile unionale relevante sau codul regimului supli
mentar prevăzut de statul membru în cauză.
Grupa 2 — Referințe ale mesajelor, documentelor, certificatelor și
autorizațiilor
2/1.

►C2 Declarația simplificată/Documente precedente ◄
Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Această informație trebuie furnizată numai dacă mărfurile plasate în regim
de depozitare temporară sau într-o zonă liberă sunt reexportate.
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce MRN corespunzător
declarației de depozitare temporară în cadrul căreia au fost plasate
mărfurile.
A patra componentă a elementului de date (identificatorul articolului de
mărfuri) se referă la numerele articolelor de mărfuri corespunzătoare
mărfurilor din declarația de depozitare temporară pentru care se depune
o notificare de reexport. Se furnizează în toate cazurile, atunci când o
parte din mărfurile la care se referă declarația de depozitare temporară
în cauză nu sunt reexportate.
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▼B
Coloana A3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce MRN corespunzător
declarației de depozitare temporară în cadrul căreia au fost plasate
mărfurile.
A patra componentă a elementului de date (identificatorul articolului de
mărfuri) se referă la numerele articolelor de mărfuri corespunzătoare
mărfurilor din declarația de depozitare temporară pentru care se depune
o notificare de reexport. Se furnizează în toate cazurile, atunci când o
parte din mărfurile la care se referă declarația de depozitare temporară
în cauză nu sunt reexportate.
Coloanele B1-B4 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce datele de referință ale
documentelor care preced exportul către o țară terță/expedierea către un
stat membru.
În cazul în care declarația se referă la mărfuri reexportate, a se introduce
datele de referință din declarație, precizând mărfurile din cadrul regimului
vamal precedent sub care au fost plasate mărfurile. Identificatorul arti
colului de mărfuri se furnizează doar în cazurile în care acest lucru este
necesar pentru identificarea fără echivoc a articolului de mărfuri respectiv.

▼M3
Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențe a mărfurilor
declarate în declarația respectivă, în legătură cu încheierea depozitării
temporare.
Aceste detalii includ cantitatea scoasă din evidențele contabile și unitatea
de măsură corespunzătoare.

▼B
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
În cazul unei declarații de tranzit, a se preciza referința pentru depozitarea
temporară sau regimul vamal precedent sau documentele vamale cores
punzătoare.

▼B
Dacă, în cazul declarațiilor de tranzit pe suport de hârtie, este necesar să
fie furnizate mai multe referințe, statele membre pot prevedea ca în
această casetă să se introducă codul relevant și ca declarația de tranzit
să fie însoțită de o listă a referințelor respective.
Coloana E1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Dacă este cazul, a se introduce referința declarației vamale prin care
mărfurile au fost puse în liberă circulație.
În cazul în care se prezintă MRN al declarației vamale de punere în liberă
circulație, iar dovada statutului vamal de mărfuri unionale nu se referă la
toate articolele din declarația vamală, a se introduce numerele articolelor
respective în declarația vamală.

▼M3
Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de
intrare depuse pentru mărfurile respective înainte de sosirea acestora pe
teritoriul vamal al Uniunii.
În ceea ce privește mărfurile unionale, dacă este cazul și dacă persoana
care depune manifestul vamal al mărfurilor dispune de ea, a se introduce
referința declarației vamale prin care mărfurile au fost puse în liberă
circulație.
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În cazul în care se furnizează MRN corespunzător declarației sumare de
intrare sau declarației vamale de punere în liberă circulație, iar manifestul
vamal al mărfurilor sau dovada statutului vamal de mărfuri unionale nu se
referă la toate articolele de mărfuri înscrise în declarația sumară de intrare,
respectiv în declarația vamală, a se introduce numerele articolelor
respective în declarația sumară de intrare sau în declarația vamală, dacă
persoana care depune manifestul electronic dispune de ele.

▼B
Coloanele G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de
intrare privind trimiterea în cauză în conformitate cu condițiile prevăzute
în titlul I, capitolul 3 din prezenta anexă.

▼M3
Coloana G3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Fără a aduce atingere articolului 139 alineatul (4) din cod, a se introduce
MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare sau, în
cazurile menționate la articolul 130 din cod, declarației de depozitare
temporară sau declarației (declarațiilor) vamale care a fost depusă (au
fost depuse) pentru aceste mărfuri.
În cazul în care pentru mărfurile respective s-a depus o declarație de
depozitare temporară în conformitate cu articolul 145 alineatul (3) din
cod, a se introduce referința respectivei declarații de depozitare temporară.
În cazul în care notificarea prezentării nu se referă la toate articolele de
mărfuri din declarația precedentă menționată, persoana care prezintă
mărfurile furnizează numărul (numerele) articolelor relevante atribuite
mărfurilor în declarația precedentă respectivă.

▼B
Coloana G4 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Fără a aduce atingere articolul 145 alineatul (4) din cod, a se introduce
MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare pentru
trimiterea în cauză.

▼B
Dacă se depune o declarație de depozitare temporară după încheierea
regimului de tranzit în conformitate cu articolul 145 alineatul (11) din
cod, trebuie furnizat MRN corespunzător declarației de tranzit.
În cazul în care este furnizat MRN corespunzător declarației sumare de
intrare, declarației de tranzit sau, în cazurile menționate la articolul 130
din cod, declarației vamale, iar declarația de depozitare temporară nu se
referă la toate articolele înscrise în declarația sumară de intrare, declarația
de tranzit sau declarația vamală, declarantul furnizează numărul
(numerele) articolelor corespunzătoare atribuite mărfurilor în declarația
sumară de intrare inițială, declarația de tranzit sau declarația vamală.
Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) de depozitare
temporară depuse pentru mărfuri în locul unde a început circulația
acestora.
În cazul în care MRN corespunzător declarației de depozitare temporară
nu se referă la toate articolele înscrise în declarația de depozitare
temporară respectivă, persoana care notifică sosirea mărfurilor în urma
circulației în regim de depozitare temporară trebuie să furnizeze numărul
(numerele) articolelor corespunzătoare atribuite mărfurilor în declarația de
depozitare temporară inițială.

▼B
Coloanele H1-H5, I1 și I2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce MRN corespunzător
declarației de depozitare temporară sau altă referință la eventuale
documente precedente.
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▼B
Identificatorul articolului de mărfuri se furnizează doar în cazurile în care
acest lucru este necesar pentru identificarea fără echivoc a articolului de
mărfuri respectiv.
2/2.

Mențiuni speciale
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul unional relevant sau, dacă este cazul, codul
(codurile) prevăzut(e) de statul membru în cauză.
Dacă Uniunea nu precizează rubricile la care trebuie inclusă o informație,
aceasta va fi reluată în cadrul E.D. 2/2 Mențiuni speciale.
Coloanele A1-A3, F1a-F1c din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care
este „conosament la ordin andosat in alb”, iar destinatarul este necunoscut,
datele sale se înlocuiesc cu codul relevant.

▼B
2/3.

Documente prezentate, certificate și autorizații, referințe suplimentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
(a) Numărul de identificare sau de referință al documentelor, certificatelor
și autorizațiilor unionale sau internaționale prezentate în sprijinul
declarației, precum și referințe suplimentare.
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce detaliile cerute în
funcție de reglementările specifice care se aplică, precum și datele de
identificare ale documentelor prezentate în sprijinul declarației, alături
de referințe suplimentare.
În cazurile în care declarantul sau importatorul pentru declarațiile de
import sau exportatorul pentru declarațiile de export este titularul unei
decizii ITO și/sau IOO valabile pentru mărfurile care fac obiectul
declarației, declarantul indică numărul de referință al deciziei ITO
si/sau IOO.
(b) Numărul de identificare sau de referință al documentelor, certificatelor
și autorizațiilor naționale prezentate în sprijinul declarației, precum și
referințe suplimentare.
Coloanele A1, A3, F5 și G4 din tabelul cerințelor în materie de date:
Referința documentului de transport care acoperă transportul mărfurilor pe
teritoriul vamal al Uniunii sau în afara acestuia.
Este vorba de codul corespunzător tipului de document de transport, urmat
de numărul de identificare al documentului respectiv.
Atunci când declarația este depusă de o altă persoană decât transportatorul,
se indică și numărul documentului de transport al transportatorului.

▼M3
Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențele contabile a
mărfurilor declarate în declarația respectivă, în legătură cu licențele și
certificatele de import/export.
Aceste detalii trebuie să includă o referire la autoritatea emitentă a licenței
sau a certificatului în cauză, perioada de valabilitate a licenței sau a
certificatului în cauză, cuantumul sau cantitatea scoasă din evidențele
contabile și unitatea de măsură respectivă.

▼B
Coloanele B1-B4, C1, H1-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de
date:
Numărul de referință al autorizației pentru vămuirea centralizată. Această
informație trebuie furnizată, cu excepția cazului în care reiese fără echivoc
din alte elemente de date, cum ar fi numărul EORI al titularului autori
zației.
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▼B
Coloanele C1 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Numărul de referință al autorizației pentru declarații simplificate. Această
informație trebuie furnizată, cu excepția cazului în care reiese fără echivoc
din alte elemente de date, cum ar fi numărul EORI al titularului autori
zației.
Coloana D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Acest element de date include tipul și numărul de referință al docu
mentului de transport care este utilizat ca declarație de tranzit.
În plus, acesta conține și referința la respectivul număr al autorizației
titularului regimului de tranzit. Această informație trebuie furnizată, cu
excepția cazului în care reiese fără echivoc din alte elemente de date,
cum ar fi numărul EORI al titularului autorizației.
Coloana E1 din tabelul cerințelor în materie de date:
►C2 Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului
autorizat. ◄ Această informație trebuie furnizată, cu excepția cazului în
care reiese fără echivoc din alte elemente de date, cum ar fi numărul EORI
al titularului autorizației.
Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce numărul de referință
al documentului de transport care acoperă transportul potențial al
mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, în urma depunerii la vamă a
manifestului vamal al mărfurilor.

▼B
În cazul transportului maritim efectuat în condițiile unui acord de partajare
a spațiului navei sau a altor aranjamente contractuale, numărul docu
mentului de transport care trebuie furnizat se referă la documentul de
transport eliberat de persoana care a încheiat un contract și care a emis
un conosament sau o scrisoare de trăsură pentru transportul efectiv al
mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii.
►C2 Numărul documentului de transport reprezintă o alternativă pentru
numărul de referință unic al trimiterii (UCR), atunci când acesta nu este
disponibil.
Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului
autorizat. ◄ Această informație trebuie furnizată, cu excepția cazului în
care reiese fără echivoc din alte elemente de date, cum ar fi numărul EORI
al titularului autorizației.
Coloanele F1a, F2a, F2b, F3a și F3b din tabelul cerințelor în materie
de date:
Referința documentului (documentelor) de transport care acoperă trans
portul mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii. În cazul în care transportul
de mărfuri este însoțit de două sau mai multe documente de transport, și
anume contract de transport la nivel principal și de casă, trebuie să fie
menționate atât contractul de transport la nivel principal, cât și contractul
la nivel de casă. Numărul de referință al conosamentului principal (master
bill of lading), cel al conosamentului nominal (straight bill oflading), cel al
scrisorii de transport aerian principal (master air waybill) și cel al scrisorii
de transport aerian de casă (house air waybill) rămân unice pentru o
perioadă de minimum trei ani de la emiterea lor de către operatorii
economici în cauză. Este vorba de codul corespunzător tipului de
document de transport, urmat de numărul de identificare al documentului
respectiv.
Coloana F1b din tabelul cerințelor în materie de date:
Referința conosamentului principal care acoperă transportul mărfurilor pe
teritoriul vamal al Uniunii. Este vorba de codul corespunzător tipului de
document de transport, urmat de numărul de identificare al documentului
respectiv. Numărul de referință al conosamentului principal emis de către
transportator rămâne unic pentru o perioadă de minimum trei ani de la
emiterea acestuia.
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▼B
Coloanele F1c și F2c din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
În cazul în care, în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul paragraf și
al articolului 113 alineatul (2), o altă persoană decât transportatorul
prezintă date din declarația sumară de intrare, numărul corespunzător al
conosamentului principal sau al scrisorii de transport aerian principal
trebuie, de asemenea, furnizat, în plus față de numărul conosamentului
de casă sau de cel al scrisorii de transport aerian de casă.

▼B
Coloana F1d din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care, în temeiul articolului 112 alineatul (1) al doilea paragraf,
un destinatar prezintă date din declarația sumară de intrare, numărul:
(a) conosamentului nominal emis de către transportator trebuie să fie
furnizat sau, dacă este cazul;
(b) al conosamentului principal emis de către transportator și al primului
conosament emis de către o altă persoană în conformitate cu
articolul 112 alineatul (1) primul paragraf, în cazul în care se emite
un conosament suplimentar pentru aceleași mărfuri, subordonat
conosamentului principal emis de transportator.
Coloana F2d din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Trebuie să se furnizeze numărul de referință al scrisorii de transport aerian
de casă și cel al scrisorii de transport aerian principal, dacă sunt dispo
nibile la momentul transmiterii informațiilor. Ca alternativă, dacă referința
principală nu este disponibilă la momentul transmiterii informațiilor,
persoana în cauză poate furniza numărul de referință al scrisorii de
transport aerian principal separat, iar acest lucru trebuie să aibă loc
înainte ca mărfurile să fie încărcate în aeronavă. În acest caz, informațiile
trebuie să conțină și referințe la toate scrisorile de transport aerian de casă
din contractul de transport principal. Numărul de referință al scrisorii de
transport aerian principal și cel al scrisorii de transport aerian de casă
rămân unice pentru o perioadă de minimum trei ani de la emiterea lor
de către operatorii economici în cauză.

▼B
Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date:
Trebuie să se furnizeze numărul de referință al scrisorii de transport aerian
pentru trimiterile poștale. Este vorba de codul corespunzător tipului de
document de transport, urmat de numărul de identificare al documentului
respectiv.
Coloana F4c din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Numărul ITMATT care corespunde CN 23 respectiv.

▼B
Coloana F4d din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Numărul (numerele) ITMATT corespunzător (corespunzătoare) CN 23
aferent(e) mărfurilor conținute în recipientul în care sunt transportate.

▼B
Coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul transportului rutier, această informație se furnizează în măsura în
care este posibil și poate presupune o referință atât la carnetul TIR, cât și
la CMR.
Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care contractul de vânzare a mărfurilor în cauză are un număr
de identificare, acest număr trebuie introdus. Dacă este cazul, a se indica,
de asemenea, data la care a fost încheiat contractul de vânzare.
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▼B
Cu excepția cazului în care este esențială pentru determinarea corectă a
valorii în vamă, statul membru care acceptă declarația renunță la obligația
furnizării de informații cu privire la data și numărul contractului de
vânzare,

▼C2
— dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei trimiteri
nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte
trimiteri fracționate sau multiple de la același expeditor pentru
același destinatar; sau

▼B
— dacă importul nu are caracter comercial; sau
— în cazul unui trafic continuu de mărfuri furnizate de același vânzător
către același cumpărător în aceleași condiții comerciale.
Statele membre pot renunța la obligația furnizării de informații privind
data și numărul contractului de vânzare în cazul în care valoarea în
vamă a mărfurilor în cauză nu se poate determina în conformitate cu
dispozițiile articolului 70 din cod. În astfel de cazuri, declarantul
furnizează sau dispune furnizarea către autoritățile vamale a oricăror alte
mențiuni speciale care pot fi solicitate în scopul determinării valorii în
vamă.
Coloana I1 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care beneficiul aferent unui contingent tarifar conform princi
piului „primul sosit, primul servit” este solicitat pentru mărfurile declarate
în declarația simplificată, toate documentele solicitate trebuie declarate în
declarația simplificată și trebuie să fie puse la dispoziția declarantului și a
autorităților vamale pentru a permite declarantului să beneficieze de
contingentul tarifar în funcție de data acceptării declarației simplificate.
2/4.

Numărul de referință/UCR
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Această precizare se referă la numărul unic de referință comercială atribuit
de către persoana interesată trimiterii respective. Aceasta poate lua forma
codurilor OMV (ISO 15459) sau o formă echivalentă. El oferă, de
asemenea, acces la datele comerciale aferente de interes pentru autoritățile
vamale.

▼B
2/5.

LRN
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Va fi utilizat numărul de referință local (LRN). ►C2 El este definit la
scară națională și atribuit de către declarant de comun acord cu autoritățile
competente pentru identificarea fiecărei declarații. ◄

2/6.

►C2 Plată amânată ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce, dacă este cazul, datele de referință ale autorizației în
cauză; plata amânată se poate referi aici atât la plata amânată a taxelor
la import și la export, cât și a creditului fiscal.

2/7.

Identificarea antrepozitului
Coloanele B1-B4, G4 și H1-H5 din tabelul cerințelor în materie de
date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce tipul spațiului de depo
zitare, urmat de numărul autorizației antrepozitului sau al spațiului de
depozitare temporară în cauză.
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▼B
Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce tipul spațiului de depo
zitare temporară la destinație, urmat de numărul autorizației relevante.
Grupa 3 — Părți
3/1.

Exportatorul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Exportatorul este persoana definită la articolul 1 alineatul (19).

▼C2
Se precizează numele complet și adresa completă ale persoanei interesate.

▼B
Coloana D1 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cadrul regimului de tranzit unional, exportatorul este persoana care
acționează în calitate de expeditor.

▼C2
În cazul unor trimiteri în regim de grupaj, atunci când se utilizează
declarații de tranzit pe suport de hârtie sau dovezi ale statutului vamal
de mărfuri unionale pe suport de hârtie, statele membre pot să prevadă
utilizarea codului relevant și anexarea la declarație a listei exportatorilor.

▼B
Coloanele H1, H3, H4 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce numele și adresa complete ale ultimului vânzător al
mărfurilor înainte de importul acestora în Uniune.
Coloana H5 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce numele și adresa complete ale expeditorului care
acționează în calitate de „exportator” în contextul schimburilor comerciale
cu teritorii fiscale speciale. Expeditorul este ultimul vânzător al mărfurilor
înainte de introducerea acestora pe teritoriul fiscal unde mărfurile urmează
să fie puse în liberă circulație.
3/2.

Nr. de identificare al exportatorului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Exportatorul este persoana definită la articolul 1 aliniatul (19).
A se introduce numărul EORI al persoanei în cauză menționat la articolul 1
alineatul (18).
Coloanele B1, B2-B4, C1, D1 și E1 din tabelul cerințelor în materie de
date:
Când exportatorul nu are un număr EORI, administrația vamală îi poate
atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

▼M3
Coloanele H1, H3 și H4 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼B
A se introduce numărul EORI al ultimului vânzător al mărfurilor înainte
de importul acestora în Uniune.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
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▼B
Coloanele H1 și H3-H6 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care se cere un număr de identificare, a se introduce numărul
EORI al persoanei respective menționat la articolul 1 alineatul (18). Dacă
un număr EORI nu a fost atribuit exportatorului a se completa numărul
cerut conform legislației din statul membru respectiv.
Coloana H5 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce numărul EORI al expeditorului care acționează în calitate
de „exportator” în contextul schimburilor comerciale cu teritorii fiscale
speciale. Expeditorul este ultimul vânzător al mărfurilor înainte de intro
ducerea acestora pe teritoriul fiscal unde mărfurile urmează să fie puse în
liberă circulație.
3/3.

Expeditorul – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de
transport de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numele și adresa complete ale expeditorului, ori de câte ori
numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția declarantului.
Poate fi furnizat un număr de telefon pentru ca partea în cauză să poată fi
contactată.
Coloana F3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Partea care expediază mărfurile, astfel cum se prevede în scrisoarea de
transport aerian principal.
Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus
automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al recipientului.

▼B
3/4.

Nr. de identificare al expeditorului – contract de transport la nivel
principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de
transport de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numărul EORI al expeditorului menționat la articolul 1
alineatul (18) ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.

3/5.

Expeditorul – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile după cum se indică în contractul de
transport la nivel de casă de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numele și adresa complete ale expeditorului, ori de câte ori
numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția declarantului.
Poate fi furnizat un număr de telefon pentru ca partea în cauză să poată fi
contactată.
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▼B
Coloanele F1c, F2c, F2d, F3b și F4c din tabelul cerințelor în materie
de date:

▼C2
Partea care expediază mărfurile, după cum se prevede în conosamentul
eliberat de prima casă de expediție sau în scrisoarea de transport aerian
eliberată de prima casă de expediție. Această persoană trebuie să fie
diferită de transportator, comisionar de transport, consolidator, operator
poștal sau comisionar în vamă.

▼B
Adresa expeditorului trebuie să facă trimitere la o adresă din afara
Uniunii.
3/6.

Nr. de identificare al expeditorului – contract de transport la nivel de
casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile după cum se indică în contractul de
transport la nivel de casă de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numărul EORI al expeditorului menționat la articolul 1
alineatul (18) ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.

3/7.

Expeditorul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de
transport de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numele și adresa complete ale expeditorului, ori de câte ori
numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția declarantului.
Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant.
În cazul în care datele solicitate pentru o declarație sumară de ieșire sunt
incluse într-o declarație vamală în conformitate cu articolul 263 alineatul
(3) din cod, această informație corespunde E.D 3/1. Exportatorul din
declarația vamală respectivă.

3/8.

Nr. de identificare al expeditorului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de
transport de către partea care a comandat transportul.
A se introduce numărul EORI al expeditorului menționat la articolul 1
alineatul (18) ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.
Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant.
În cazul în care datele solicitate pentru o declarație sumară de ieșire sunt
incluse într-o declarație vamală în conformitate cu articolul 263 alineatul
(3) din cod, această informație corespunde E.D 3/2. Numărul de identi
ficare al exportatorului din declarația vamală respectivă.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
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▼B
3/9.

Destinatarul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.
A se introduce numele și adresa complete ale persoanei (persoanelor) în
cauză.
Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazurile în care este vorba despre subcontractare, această informație
este furnizată atunci când este disponibilă.

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care
este „conosament la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut,
datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D.. 2/2. Mențiuni
speciale.

▼B
Coloana B3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Atunci când mărfurile care fac obiectul unor restituiri la export sunt
plasate în antrepozit vamal, destinatarul este persoana responsabilă cu
restituirile la export sau persoana responsabilă de antrepozitul unde sunt
stocate produsele.
Coloanele D1 și D2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
În cazul trimiterilor în regim de grupaj, când se utilizează declarații de
tranzit pe suport de hârtie, statele membre pot prevedea introducerea
codului relevant în această casetă și anexarea la declarație a listei destina
tarilor.

▼B
3/10. Nr. de identificare al destinatarului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.
Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazurile în care este vorba despre subcontractare, această informație
este furnizată atunci când este disponibilă.

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care
este „conosament la ordin andosat in alb”, iar destinatarul este necunoscut,
datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D. 2/2. Mențiuni
speciale.

▼B
Ele apar sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când decla
rantul dispune de acesta.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
Coloanele B1, B2-B4, D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care se cere un număr de identificare, a se introduce numărul
EORI menționat la articolul 1 alineatul (18). În cazul în care destinatarul
care nu este un operator economic nu este înregistrat în EORI, a se
introduce numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.
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▼B
Coloanele B1 și B2 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.

Coloana B3 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Atunci când mărfurile care fac obiectul unor restituiri la export sunt
plasate în antrepozit vamal, destinatarul este persoana responsabilă cu
restituirile la export sau persoana responsabilă de antrepozitul unde sunt
stocate mărfurile.

▼B
3/11. Destinatarul – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Partea căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.

A se introduce numele și adresa complete ale persoanei (persoanelor) în
cauză. Poate fi furnizat un număr de telefon pentru contactare.

Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus
automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al recipientului.

▼B
Coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care datele din declarația sumară de intrare sunt furnizate în
același mesaj ca datele declarației de tranzit, acest element de date nu
trebuie să fie furnizat și se utilizează E.D. 3/26. Cumpărătorul.

3/12. Nr. de identificare al destinatarului – contract de transport la nivel
principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al
părții căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.

▼C2
Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. În
cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil la
ordinul unei părți desemnate:

(a) în cazurile în care este emis un conosament principal de către trans
portator, datele de identificare ale comisionarului de transport, ale
operatorului terminalului de mărfuri pentru containere sau ale altui
transportator pot fi menționate ca destinatar;

(b) în cazurile în care este vorba despre un conosament nominal emis de
către transportator sau despre un conosament de casă în temeiul arti
colului 112 alineatul (1) primul paragraf, partea numită la ordin este
menționată ca destinatar.
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▼B
Informațiile apar sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când
declarantul dispune de acesta. În cazul în care destinatarul nu este înre
gistrat în EORI pentru că nu este un operator economic sau nu este stabilit
în Uniune, a se introduce numărul cerut conform legislației din statul
membru respectiv.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
Coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care datele din declarația sumară de intrare sunt furnizate în
același mesaj ca datele declarației de tranzit, acest element de date nu
trebuie să fie furnizat și se utilizează E.D. 3/27 Numărul de identificare
al vânzătorului.
3/13. Destinatarul – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Partea care primește mărfurile, după cum se prevede în conosamentul
eliberat de prima casă de expediție sau în scrisoarea de transport aerian
eliberată de prima casă de expediție.

▼B
A se introduce numele și adresa complete ale persoanei (persoanelor) în
cauză. Poate fi furnizat un număr de telefon pentru contactare.
Dacă această persoană este diferită de comisionarul de transport, (de)con
solidator, operatorul poștal sau comisionarul în vamă, de persoana care
depune datele suplimentare ale declarației sumare de intrare în confor
mitate cu articolul 112 alineatul (1) primul și al doilea paragraf și cu
articolul 113 alineatele (1) și (2), se indică acest lucru în cadrul E.D.
3/38 Nr. de identificare al persoanei care depune datele ENS suplimentare

▼C2
În cazul unui conosament negociabil care este „conosament la ordin
andosat în alb”, unde destinatarul este necunoscut, se furnizează informații
privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii de mărfuri sau privind
reprezentantul proprietarului.

▼B
3/14. Nr. de identificare al destinatarului – contract de transport la nivel de
casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al
părții căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.

▼C2
Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. Dacă
mărfurile sunt transportate cu un conosament negociabil care este „con
osament la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut, se
furnizează informații privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii
de mărfuri sau privind reprezentantul proprietarului.

▼B
Informațiile apar sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când
declarantul dispune de acesta. În cazul în care destinatarul nu este înre
gistrat în EORI pentru că nu este un operator economic sau nu este stabilit
în Uniune, a se introduce numărul cerut conform legislației din statul
membru respectiv.
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▼B
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
3/15. Importatorul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Numele și adresa părții care depune sau pe seama căreia se depune o
declarație de import.

▼B
3/16. Nr. de identificare al importatorului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Numărul de identificare al părții care depune sau pe seama căreia se
depune o declarație de import.

▼B
A se introduce numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al
persoanei în cauză. Când importatorul nu are un număr EORI, adminis
trația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.
În cazul în care importatorul nu este înregistrat în EORI pentru că nu este
un operator economic sau nu este stabilit în Uniune, a se introduce
numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.
3/17. Declarantul
Coloanele B1-B4 și C1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.
În cazul în care declarantul și exportatorul/expeditorul sunt una și aceeași
persoană, a se introduce codurile relevante definite pentru E.D. 2/2
Mențiuni speciale.
Coloanele H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.

▼M3
În cazul în care declarantul și importatorul sunt una și aceeași persoană, a
se introduce codul relevant definit pentru E.D. 2/2 Mențiuni speciale.

▼B
3/18. Nr. de identificare al declarantului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18).
Coloanele B1-B4, C1, G4, H1-H5 și I1 din tabelul cerințelor în
materie de date:
Când declarantul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi
poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.
Coloanele F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c și F4d din tabelul cerințelor în
materie de date:
A se introduce numărul EORI al persoanei care depune datele ENS supli
mentare în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul și al doilea paragraf
și al articolului 113 alineatele (1) și (2).
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▼B
3/19. Reprezentantul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație trebuie furnizată dacă este diferită de E.D. 3/17 Decla
rantul sau, dacă este cazul, E.D. 3/22 Titularul regimului de tranzit.
3/20. Identificarea reprezentantului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Această informație trebuie furnizată dacă este diferită de E.D. 3/18 Nr. de
identificare al declarantului sau, dacă este cazul, E.D. 3/23 Nr. de identi
ficare al titularului regimului de tranzit, E.D. 3/30 Nr. de identificare al
persoanei care prezintă mărfurile în vamă, E.D. 3/42 Nr. de identificare al
persoanei care depune manifestul vamal al mărfurilor, E.D. 3/43 Numărul
de identificare al persoanei care solicită o dovadă a statutului vamal de
mărfuri unionale sau E.D. 3/44 Nr. de identificare al persoanei care
notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare
temporară.

▼B
A se introduce numărul EORI al persoanei în cauză menționat la articolul 1
alineatul (18).
3/21. Codul statutului reprezentantului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul relevant care reprezintă statutul reprezentantului.
3/22. Titularul regimului de tranzit
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
A se introduce numele complet (al persoanei sau al firmei) și adresa
titularului regimului de tranzit. A se introduce, dacă este cazul, numele
complet (persoană sau firmă) al reprezentantului autorizat care depune
declarația de tranzit pe seama titularului regimului.

▼B
Dacă se utilizează declarații de tranzit pe suport de hârtie, semnătura
manuscrisă originală a persoanei în cauză trebuie aplicată pe exemplarul
declarației pe suport de hârtie care rămâne la biroul vamal de plecare.
3/23. Nr. de identificare al titularului regimului de tranzit
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numărul EORI al titularului regimului de tranzit menționat
la articolul 1 alineatul (18).
Dacă titularul regimului de tranzit nu dispune de un număr EORI, admi
nistrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația
respectivă.

▼C2
Cu toate acestea, numărul de identificare al comerciantului ar trebui
utilizat în cazul în care:

▼B
— titularul regimului de tranzit este stabilit pe teritoriul unei părți
contractante la Convenția privind un regim de tranzit comun, alta
decât Uniunea;
— titularul regimului de tranzit este stabilit în Andorra sau în San
Marino.
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▼B
3/24. Vânzătorul
Coloanele F1a, F1d și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Vânzătorul este ultima entitate cunoscută de către care mărfurile sunt
vândute sau convenite a fi vândute cumpărătorului. În cazul în care
mărfurile urmează să fie importate în alt mod decât pe baza unei achiziții,
trebuie furnizate detalii privind proprietarul mărfurilor. În cazul în care
numărul EORI al vânzătorului mărfurilor nu este disponibil, a se indica
numele și adresa complete ale vânzătorului. Poate fi furnizat un număr de
telefon pentru contactare.
Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1.
Exportatorul, a se introduce numele și adresa complete ale vânzătorului
mărfurilor, dacă numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția decla
rantului. În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate
cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este
disponibilă.

▼B
3/25. Nr. de identificare al vânzătorului
Coloanele F1a, F1d și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Vânzătorul este ultima entitate cunoscută de către care mărfurile sunt
vândute sau convenite a fi vândute cumpărătorului. În cazul în care
mărfurile urmează să fie importate în alt mod decât pe baza unei achiziții,
trebuie furnizate detalii privind proprietarul mărfurilor. A se introduce
numărul EORI al vânzătorului mărfurilor menționat la articolul 1
alineatul (18) ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1.
Exportatorul, a se introduce numărul EORI al vânzătorului mărfurilor, în
cazul în care acesta este disponibil. În cazul în care valoarea în vamă este
calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie
furnizată, dacă este disponibilă.

▼B
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
3/26. Cumpărătorul
Coloanele F1a, F1d și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Cumpărătorul este ultima entitate cunoscută către care mărfurile sunt
vândute sau convenite a fi vândute. În cazul în care mărfurile urmează
să fie importate în alt mod decât pe baza unei achiziții, trebuie furnizate
detalii privind proprietarul mărfurilor.
În cazul în care numărul EORI al cumpărătorului mărfurilor nu este
disponibil, a se indica numele și adresa cumpărătorului. Poate fi furnizat
un număr de telefon pentru contactare.
Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Dacă cumpărătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/15
Importatorul, a se introduce numele și adresa complete ale cumpărătorului
mărfurilor, atunci când numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția
declarantului.
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▼C2
În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu
articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este dispo
nibilă.

▼B
3/27. Nr. de identificare al cumpărătorului
Coloanele F1a, F1d și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Cumpărătorul este ultima entitate cunoscută către care mărfurile sunt
vândute sau convenite a fi vândute. În cazul în care mărfurile urmează
să fie importate în alt mod decât pe baza unei achiziții, trebuie furnizate
detalii privind proprietarul mărfurilor.
A se introduce numărul EORI al cumpărătorului mărfurilor ori de câte ori
acest număr este cunoscut de declarant.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Dacă cumpărătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/16
Importatorul, această informație ia forma numărului EORI al cumpără
torului mărfurilor menționat la articolul 1 alineatul (18), atunci când
acest număr este disponibil.

▼C2
În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu
articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este dispo
nibilă.

▼B
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
3/28. Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică sosirea mijlocului de
transport activ care traversează frontiera.
3/29. ►C2 Nr. de identificare al persoanei care notifică devierea de la rută
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică devierea de la rută. ◄
3/30. Nr. de identificare al persoanei care prezintă mărfurile în vamă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care prezintă mărfurile în vamă la
sosirea acestora.
3/31. Transportatorul
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Aceste informații sunt furnizate în situațiile în care transportatorul este
diferit de declarant. A se introduce numele și adresa complete ale
persoanei în cauză. Poate fi furnizat un număr de telefon pentru
contactare.
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▼B
3/32. Nr. de identificare al transportatorului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Aceste informații sunt furnizate în situațiile în care acesta este diferit de
declarant.
În cazul în care declarația sumară de intrare sau anumite date din
declarația sumară de intrare sunt depuse sau modificate de către o
persoană menționată la articolul 127 alineatul (4) al doilea paragraf din
cod sau sunt trimise în cazuri specifice, în conformitate cu articolul 127
alineatul (6) din cod, trebuie furnizat numărul EORI al transportatorului.
Se furnizează, de asemenea, numărul EORI al transportatorului în situații
descrise la articolele 105, 106 și 109.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el. Acest
număr poate fi, de asemenea, utilizat ori de câte ori transportatorul este și
declarant.
Coloanele A1-A3, F3a, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie
de date:
Această informație apare sub forma numărului EORI al transportatorului
menționat la articolul 1 alineatul (18), ori de câte ori acest număr este
cunoscut de declarant.
Coloanele F1a-F1d, F2a-F2c din tabelul cerințelor în materie de date:
Această informație apare sub forma numărului EORI al transportatorului
menționat la articolul 1 alineatul (18).
3/33. Partea care trebuie notificată – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numele și adresa complete ale părții care trebuie notificată
la intrarea mărfurilor, după cum se menționează în conosamentul principal
sau în scrisoarea de transport aerian principal. Această informație trebuie
furnizată, după caz. Poate fi furnizat un număr de telefon pentru
contactare.

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt transportate cu un conosament negociabil
care este „conosament la ordin andosat in alb”, caz în care nu se
menționează destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2.
Mențiuni speciale, se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.

▼B
3/34. Nr. de identificare al părții care trebuie notificată – contract de
transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație se prezintă sub forma numărului EORI al părții care
trebuie notificată menționat la articolul 1 alineatul (18) ori de câte ori
acest număr este cunoscut de declarant.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
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▼B
3/35. Partea care trebuie notificată – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numele și adresa complete ale părții care trebuie notificată
la intrarea mărfurilor, după cum se menționează în conosamentul de casă
sau în scrisoarea de transport aerian de casă. Această informație trebuie
furnizată, după caz. Poate fi furnizat un număr de telefon pentru
contactare.

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt transportate un conosament negociabil care
este „conosament la ordin andosat in alb”, caz în care nu se menționează
destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2. Mențiuni speciale,
se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.

▼B
3/36. Nr. de identificare al părții care trebuie notificată – contract de
transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼M3
Această informație se prezintă sub forma numărului EORI al părții care
trebuie notificată menționat la articolul 1 punctul 18 ori de câte ori acest
număr este cunoscut de declarant.

▼B
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parte
neriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această
informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de
țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Acest număr poate fi utilizat atunci când declarantul dispune de el.
3/37. ►C2 Nr. de identificare al altui (altor) actor(i) din lanțul de
aprovizionare ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Numărul unic de identificare atribuit unui operator economic dintr-o țară
terță în cadrul unui program de parteneriat comercial dezvoltat în confor
mitate cu cadrul de standarde al Organizației Mondiale a Vămilor care
vizează securizarea și facilitarea comerțului mondial, recunoscut de
Uniunea Europeană.
Identificatorul părții în cauză trebuie să fie precedat de cod care să
precizeze rolul său în lanțul de aprovizionare.
3/38. Nr. de identificare al persoanei care depune datele ENS suplimentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI al persoanei care
emite un contract de transport, menționat la articolul 112 alineatul (1)
primul paragraf, sau al destinatarului, menționat la articolul 112
alineatul (1) al doilea paragraf și la articolul 113 alineatele (1) și (2)
(de exemplu, comisionarul de transport, operatorul poștal), care prezintă
datele suplimentare ale declarației sumare de intrare în temeiul articolului
112 sau 113.
3/39. Nr. de identificare al titularului autorizației
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce tipul autorizației și
numărul EORI al titularului autorizației, astfel cum se prevede la articolul 1
alineatul (18).
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▼B
3/40. Nr. de identificare al referințelor fiscale suplimentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
În cazul în care se utilizează codul 42 sau 63 care indică regimul, se
introduc informațiile cerute în baza articolului 143 alineatul (2) din
Directiva 2006/112/CE.
3/41. Nr. de identificare al persoanei care prezintă mărfurile la vamă în cazul
înscrierii în evidențele declarantului sau al declarațiilor vamale depuse
în prealabil
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care prezintă mărfurile în vamă, în
cazurile în care declarația se face prin înscriere în evidențele declarantului.
3/42. ►C2 Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul vamal al
mărfurilor
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care depune manifestul vamal al
mărfurilor. ◄
3/43. Numărul de identificare al persoanei care solicită o dovadă a statutului
vamal de mărfuri unionale
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care solicită o dovadă a statutului
vamal de mărfuri unionale.
3/44. ►C2 Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în
urma circulației în regim de depozitare temporară
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în
urma circulației în regim de depozitare temporară. ◄

▼M3
3/45. Nr. de identificare al persoanei care furnizează o garanție
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 punctul 18 al persoanei care furnizează garanția, dacă este
altă persoană decât declarantul.
3/46. Nr. de identificare al persoanei care plătește taxa vamală
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la
articolul 1 punctul 18 al persoanei care plătește taxa vamală, dacă este
altă persoană decât declarantul.

▼B
Grupa 4 — Informații legate de determinarea valorii în vamă/Taxe
4/1.

Condițiile de livrare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile și pozițiile unionale relevante, a se preciza termenii
contractului comercial.
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▼B
4/2.

Metoda de plată a cheltuielilor de transport
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul relevant care precizează metoda de plată pentru
cheltuielile de transport.

4/3.

Calcularea taxelor – Tipul de taxe

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Utilizând codurile unionale relevante și, dacă este cazul, codul (codurile)
prevăzute de statul membru în cauză, a se indica tipurile de taxe pentru fiecare
tip de taxă vamală sau de altă taxă aplicabil mărfurilor în cauză.
4/4.

►C2 Calcularea taxelor – Baza de impozitare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se preciza baza de impozitare aplicabilă (valoare, greutate sau altele). ◄

4/5.

Calcularea taxelor – Cota de impozitare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce cotele pentru fiecare dintre taxele vamale și alte taxe
aplicabile.

4/6.

►C2 Calcularea taxelor – Cuantumul taxelor de plătit ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
A se introduce cuantumul pentru fiecare dintre taxele vamale și alte taxe
aplicabile.
Cuantumurile din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară
al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în
absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în
moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.

▼B
4/7.

Calcularea taxelor – Total
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
A se introduce cuantumul total al taxelor vamale și al altor taxe pentru
mărfurile în cauză.
Cuantumurile din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară
al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în
absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în
moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.

▼B
4/8.

Calcularea taxelor – Metoda de plată
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul unional relevant, a se indica metoda de plată aplicată.

4/9.

Adăugirile și deducerile
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Pentru fiecare tip de adăugire sau deducere relevantă pentru un anumit
articol de mărfuri, a se introduce codul relevant, urmat de cuantumul
corespunzător în monedă națională care nu a fost încă inclus sau dedus
din prețul articolului.
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▼B
4/10. Moneda de facturare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul relevant, a se introduce moneda în care este întocmită
factura comercială.

▼C2
Această informație este utilizată în raport cu E.D. 4/11 Cuantumul total
facturat și cu E.D. 4/14 Prețul/valoarea articolului, atunci când este
necesară pentru calcularea taxelor la import.

▼B
4/11. ►C2 Cuantumul total facturat ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce prețul facturat pentru toate mărfurile menționate în decla
rație, exprimat în unitatea monetară declarată în E.D. 4/10 Moneda de
facturare.
4/12. Unitatea monetară internă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Declarațiile întocmite în statele membre care, în timpul perioadei tran
zitorii de introducere a monedei euro, dau operatorilor economici posibi
litatea să opteze pentru utilizarea unității euro în întocmirea declarațiilor
vamale, trebuie să includă la această rubrică un indicator al unității
monetare, al unității naționale sau al unității euro utilizate.
4/13. Indicatorii privind determinarea valorii în vamă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce combinația de indi
catori pentru a declara dacă valoarea mărfurilor este determinată de factori
specifici.
4/14. Prețul/valoarea articolului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Prețul mărfurilor pentru articolul din declarație vizat, exprimat în unitatea
monetară declarată în E.D. 4/10 Moneda de facturare.
4/15. Cursul de schimb
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Acest element de date cuprinde cursul de schimb stabilit în prealabil
printr-un contract între părțile în cauză.
4/16. Metoda de determinare a valorii în vamă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce metoda de determinare a
valorii în vamă utilizată.
4/17. Preferințe
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Acest element de date se referă la informațiile privind tratamentul tarifar al
mărfurilor. În cazul în care utilizarea sa este prevăzută ca fiind obligatorie
în tabelul cerințelor de la titlul I capitolul 3 secțiunea 1 din prezenta
anexă, elementul de date trebuie completat chiar și dacă nu este solicitat
niciun tratament tarifar preferențial. A se introduce codul unional relevant.

▼B
Comisia va publica la intervale regulate lista combinațiilor de coduri care
pot fi utilizate, împreună cu exemplele și explicațiile necesare.
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▼B
4/18. Valoarea poștală
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Valoarea declarată a conținutului: Codul unității monetare și valoarea
monetară a conținutului, declarată în scopuri vamale.

▼B
4/19. Taxe poștale
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Articol; francarea plătită: Codul unității monetare și cuantumul aferent
francării plătit sau solicitat expeditorului.

▼B
Grupa 5 — Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni
5/1.

Data și ora estimate ale sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal
al Uniunii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Ora și data locale programate la care mijlocul de transport activ ajunge în
Uniune la primul punct de frontieră (terestru), la primul aeroport (aerian)
sau la primul port (maritim). În cazul transportului maritim, această
informație se limitează la data sosirii.

▼M3
Coloanele G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼B
Această informație se limitează la data sosirii la primul loc de sosire de pe
teritoriul vamal al Uniunii declarat în declarația sumară de intrare.
5/2.

Data și ora estimate ale sosirii în portul de descărcare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Data și ora locale programate la care nava urmează să sosească în port,
unde mărfurile urmează să fie descărcate.

5/3.

Data și ora reale ale sosirii pe teritoriul vamal al Uniunii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Ora și data locale la care mijlocul de transport activ ajunge efectiv în
Uniune la primul punct de frontieră (terestru), la primul aeroport (aerian)
sau la primul port (maritim).

5/4.

Data declarației
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Data la care au fost eliberate declarațiile respective și, dacă este cazul, la
care au fost semnate sau autentificate în alt mod.

5/5.

Locul declarației
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Locul în care au fost eliberate respectivele declarații pe suport de hârtie.

5/6.

Biroul de destinație (și țara)
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Utilizând codul unional relevant, a se introduce numărul de referință al
biroului unde se încheie operațiunea de tranzit unional.
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▼B
5/7.

Birourile de tranzit prevăzute (și țara)
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
A se introduce codul pentru biroul de intrare prevăzut din fiecare țară
parte contractantă la convenția privind regimul de tranzit alta decât
Uniunea (denumită în continuare „țară de tranzit comun din afara
Uniunii”) care trebuie traversată și pentru biroul vamal de intrare prin
care sunt reintroduse mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii după ce au
traversat teritoriul unei țări de tranzit comun din afara Uniunii sau, în
cazul în care transportul urmează să traverseze teritoriul unei țări care
nu face parte din Uniune și nici nu este o țară de tranzit comun din
afara Uniunii, pentru biroul vamal de ieșire prin care transportul
părăsește Uniunea și pentru biroul vamal de intrare prin care acesta
revine în Uniune.

▼B
Utilizând codul unional relevant, a se introduce numerele de referință ale
birourilor vamale în cauză.
5/8.

Codul țării de destinație
Coloanele B1-B4 și C1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce țara către care se știe, la
momentul plasării sub regim vamal, că urmează să fie livrate mărfurile.
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce ultima țară de destinație a
mărfurilor.
Ultima țară de destinație cunoscută este definită ca fiind ultima țară către
care se știe, la momentul plasării sub regim vamal, că urmează să fie
livrate mărfurile.
Coloanele H1, H2 și H5 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Utilizând codul unional relevant, a se introduce codul pentru statul
membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim
vamal sau, dacă este vorba despre coloana H5, pentru punere în consum.

▼B
Cu toate acestea, în cazul în care se știe, la momentul întocmirii decla
rației vamale, că mărfurile vor fi expediate în alt stat membru după
acordarea liberului de vamă, a se introduce codul pentru acest stat
membru.
Coloana H3 din tabelul cerințelor în materie de date:
În cazul în care mărfurile sunt importate în vederea plasării sub regim de
admitere temporară, statul membru de destinație este statul membru în
care mărfurile urmează să fie utilizate pentru prima dată.
Coloana H4 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
În cazul în care mărfurile sunt importate în vederea plasării lor sub regim
de perfecționare activă, statul membru de destinație este statul membru în
care se efectuează prima activitate de transformare.

▼B
5/9.

Codul regiunii de destinație
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul relevant definit de statele membre, a se indica regiunea de
destinație a mărfurilor din statul membru în cauză.

5/10. Codul locului de livrare – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
În cazul traficului maritim, a se introduce UN/LOCODE sau, dacă nu este
disponibil, codul de țară urmat de codul poștal al locației unde are loc
livrarea după portul de descărcare, astfel cum se stipulează în conosa
mentul principal.
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▼B
În cazul traficului aerian, a se introduce destinația mărfurilor utilizând
UN/LOCODE sau, dacă nu este disponibil, codul de țară urmat de
codul poștal al locației, astfel cum se stipulează în scrisoarea de
transport aerian principal.
5/11. Codul locului de livrare – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
În cazul traficului maritim, a se introduce UN/LOCODE sau, dacă nu este
disponibil, codul de țară urmat de codul poștal al locației unde are loc
livrarea după portul de descărcare, astfel cum se stipulează în conosa
mentul de casă.
În cazul traficului aerian, a se introduce destinația mărfurilor utilizând
UN/LOCODE sau, dacă nu este disponibil, codul de țară urmat de
codul poștal al locației, astfel cum se stipulează în scrisoarea de
transport aerian de casă.
5/12. Biroul vamal de ieșire
Coloanele A1, A2 și A3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce biroul vamal.
Coloanele B1-B3 și C1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce biroul vamal prin care este
prevăzut ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii.
Coloana B4 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce biroul vamal prin care este
prevăzut ca mărfurile să părăsească teritoriul fiscal în cauză.
5/13. Birou (birouri) vamal(e) ulterior (ulterioare) de intrare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Identificarea birourilor vamale de intrare următoare de pe teritoriul vamal
al Uniunii.
Acest cod trebuie indicat atunci când codul pentru E.D. 7/4 Modul de
transport la frontieră este 1, 4 sau 8.
5/14. Codul țării de expediție/export
Coloanele B1-B4 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce codul unional relevant pentru statul membru în care
mărfurile sunt localizate la momentul plasării lor în cadrul regimului.
Cu toate acestea, în cazul în care se știe că mărfurile au fost aduse din alt
stat membru în statul membru în care mărfurile sunt localizate la
momentul plasării sub regim vamal, a se indica acest stat membru, dacă:
(i) mărfurile au fost aduse doar în scopul exportului; și
(ii) dacă exportatorul nu este stabilit in statul membru în care sunt loca
lizate mărfurile la momentul plasării sub regim vamal; și
(iii) dacă intrarea in statul membru în care sunt localizate mărfurile la
momentul plasării sub regim vamal nu a fost o achiziție de mărfuri
intra-Uniune sau o tranzacție tratată ca atare în conformitate cu
Directiva 2006//112/CE a Consiliului.

▼C2
Totuși, dacă mărfurile sunt exportate în urma unui regim de perfecționare
activă, a se indica statul membru unde a avut loc ultima activitate de
transformare.
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Coloanele H1, H2-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:
►C2 În cazul în care nu a avut loc într-o țară intermediară nici o tran
zacție comercială (de exemplu, vânzare sau transformare), nici o oprire
fără legătură cu transportul de mărfuri, a se introduce codul unional
relevant pentru a indica țara din care mărfurile au fost expediate inițial
către statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării
sub regim vamal. ◄ Dacă a avut loc o oprire sau o tranzacție comercială,
a se indică ultima țară intermediară.
Pentru această cerință în materie de date, o oprire în scopul consolidării
mărfurilor pe rută este considerată ca având legătură cu transportul de
mărfuri.
5/15. Codul țării de origine
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce codul unional relevant care corespunde țării de origine
nepreferențială, așa cum este acesta definit în titlul II capitolul 2 din cod.
5/16. Codul țării de origine preferențială
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Dacă un tratament preferențial bazat pe originea mărfurilor este solicitat în
cadrul E.D. 4/17 Preferințe, a se introduce țara de origine, așa cum este
indicată în dovada de origine. În cazul în care dovada de origine se referă
la un grup de țări, a se introduce grupul de țări utilizând codurile unionale
relevante.
5/17. Codul regiunii de origine
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul relevant definit de statele membre, a se preciza regiunea
de expediție sau de producție în statul membru în cauză a mărfurilor în
cauză.
5/18. Codul țărilor de pe itinerar
Coloana A1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Identificarea cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din
țara de plecare inițială până în țara de destinație finală. Este vorba și
despre țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor. Se
furnizează aceste informații în măsura în care sunt cunoscute.
Coloana A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Se indică numai țara de destinație finală a mărfurilor.
5/19. ►C2 Codurile țărilor de pe itinerarul mijloacelor de transport ◄
Coloanele F1a, F1b, F2a, F2b și F5 din tabelul cerințelor în materie
de date:
Identificarea cronologică a țărilor prin care este direcționat mijlocul de
transport din țara de plecare inițială până în țara de destinație finală.
Este vorba de țările de plecare inițială și de destinație finală a mijlocului
de transport.
Coloanele F3a, F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date:
A se indică numai țara de plecare inițială a mijlocului de transport.

▼M3
5/20. Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Identificarea în ordine cronologică a țărilor prin care sunt transportate
mărfurile din țara de plecare inițială până în țara de destinație finală,
după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de expediție,
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în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție sau în
documentul de transport feroviar/rutier. Este vorba și despre țările de
plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor.

▼B
5/21. Locul de încărcare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Identificarea portului maritim, a aeroportului, a terminalului de mărfuri, a
gării sau a oricărui alt loc în care sunt încărcate mărfurile pe mijlocul de
transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.
Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identi
ficarea locației.

▼B
Dacă nu este disponibil UN/LOCODE pentru locația respectivă, codul de
țară este urmat de denumirea locului, cu cât mai multă precizie.
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul relevant atunci când se cere acest lucru, a se introduce
locul unde urmează să fie încărcate mărfurile pe mijlocul de transport activ
cu care acestea urmează să treacă frontiera Uniunii.
Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date:
Trimiteri poștale: Acest element de date nu este necesar în cazul în care
poate fi dedus automat și fără echivoc din alte elemente de date furnizate
de operatorul economic.
Coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Poate fi vorba de locul în care mărfurile au fost preluate în conformitate
cu contractul de transport sau de biroul vamal de plecare TIR.

▼B
5/22. Locul de descărcare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Identificarea portului maritim, a aeroportului, a terminalului de mărfuri, a
gării sau a oricărui alt loc în care sunt descărcate mărfurile din mijlocul de
transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.
Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identi
ficarea locației.

▼B
Dacă nu este disponibil UN/LOCODE pentru locația respectivă, codul de
țară este urmat de denumirea locului, cu cât mai multă precizie.
5/23. Locația mărfurilor
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile relevante, a se introduce locul în care mărfurile pot fi
examinate. Această locație trebuie să fie suficient de precisă pentru a
permite autorităților vamale să efectueze controlul fizic al mărfurilor.
5/24. ►C2 Codul biroului vamal de primă intrare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul
de transport activ este planificat să ajungă mai întâi pe teritoriul vamal al
Uniunii.
Coloanele G1-G3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul
de transport activ ajunge mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii așa cum
s-a declarat în declarația sumară de intrare. ◄
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5/25. ►C2 Codul biroului vamal real de primă intrare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul
de transport activ ajunge efectiv mai întâi pe teritoriul vamal al
Uniunii. ◄
5/26. Biroul vamal de prezentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile unionale relevante, a se indica biroul vamal la care
mărfurile sunt prezentate în scopul plasării sub un regim vamal.
5/27. ►C2 Biroul vamal de supraveghere
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul unional relevant, a se preciza biroul vamal indicat în
respectiva autorizație pentru a supraveghea regimul.
Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Această informație se prezintă sub forma identificatorului biroului vamal
de supraveghere de a cărui competență ține spațiul de depozitare
temporară la destinație. ◄
5/28. Valabilitatea solicitată a dovezii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica valabilitatea solicitată a dovezii statutului vamal de mărfuri
unionale exprimată în zile, în cazul în care persoana care solicită o dovadă
a statutului vamal de mărfuri unionale dorește să stabilească o perioadă de
valabilitate mai lungă decât cea prevăzută la articolul 123. Justificarea
solicitării se furnizează în cadrul E.D. 2/2 Mențiuni speciale.
5/29. Data prezentării mărfurilor
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica data la care mărfurile au fost prezentate în vamă în confor
mitate cu articolul 139 din cod.
5/30. Locul de acceptare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Locul în care mărfurile sunt preluate de la expeditor de către persoana care
emite conosamentul.

▼C2
Identificarea portului maritim, a terminalului de mărfuri sau a oricărui alt
loc în care mărfurile sunt preluate de la expeditor, inclusiv țara în care se
află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru iden
tificarea locației.

▼B
Dacă nu este disponibil UN/LOCODE pentru locația respectivă, codul de
țară este urmat de denumirea locului, cu cât mai multă precizie.

▼M3
5/31. Data acceptării
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Introduceți data acceptării declarației simplificate sau data la care mărfurile
sunt înscrise în evidențele declarantului.
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Grupa 6 — Identificarea mărfurilor
6/1.

Masa netă (kg)
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespun
zătoare articolelor relevante din declarație. Masa netă corespunde masei
proprii a mărfurilor fără ambalaje.
În cazul în care masa netă este mai mare de 1 kg și are o subdiviziune de
o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:
— de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);
— de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).
O masă netă mai mică de 1 kg ar trebui să fie indicată utilizându-se cifra
„0,”, urmată de un număr de până la 6 zecimale, cu eliminarea cifrei „0”
de la sfârșitul cantităților (ex: 0,123” pentru un pachet de 123 de grame,
0,00304 pentru un pachet de 3 de grame și 40 de miligrame sau
0,000654” pentru un pachet de 654 de miligrame).

6/2.

Unități suplimentare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Unde este cazul, se precizează, pentru articolul corespunzător, cantitatea
exprimată în unitatea prevăzută în legislația Uniunii, publicată în TARIC.

6/3.

Masa brută (kg) – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespun
zătoare articolelor relevante, așa cum este indicată în documentul de
transport la nivel principal. Masa brută este masa totală a mărfurilor cu
ambalajul lor, cu excepția containerelor și a altor echipamente pentru
transport.
În cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg și are o subdiviziune de
o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:
— de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);
— de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).
O masă brută mai mică de 1 kg ar trebui să fie indicată utilizându-se cifra
„0,”, urmată de un număr de până la 6 zecimale, cu eliminarea cifrei „0”
de la sfârșitul cantităților (ex: 0,123” pentru un pachet de 123 de grame,
0,00304 pentru un pachet de 3 de grame și 40 de miligrame sau
0,000654” pentru un pachet de 654 de miligrame).
Unde este posibil, operatorul economic poate indica această greutate
pentru fiecare articol declarat.

6/4.

Masa brută (kg) – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
►C2 A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor cores
punzătoare articolelor relevante, așa cum este indicată în documentul de
transport la nivel de casă. ◄ Masa brută este masa totală a mărfurilor cu
ambalajul lor, cu excepția containerelor și a altor echipamente pentru
transport.
În cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg și are o subdiviziune de
o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:
— de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);
— de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).
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O masă brută mai mică de 1 kg ar trebui să fie indicată utilizându-se cifra
„0,”, urmată de un număr de până la 6 zecimale, cu eliminarea cifrei „0”
de la sfârșitul cantităților (ex: 0,123” pentru un pachet de 123 de grame,
0,00304 pentru un pachet de 3 de grame și 40 de miligrame sau
0,000654” pentru un pachet de 654 de miligrame).
Coloanele F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b și F5 din tabelul
cerințelor în materie de date:
Unde este posibil, operatorul economic poate indica această greutate
pentru fiecare articol declarat.
6/5.

►C2 Masa brută (kg) ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Masa brută este greutatea mărfurilor corespunzătoare declarației, inclusiv
ambalajul, dar cu excepția echipamentului de transport.
În cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg și are o subdiviziune de
o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:
— de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);
— de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).
O masă brută mai mică de 1 kg ar trebui să fie indicată utilizându-se cifra
„0,”, urmată de un număr de până la 6 zecimale, cu eliminarea cifrei „0”
de la sfârșitul cantităților (ex: 0,123” pentru un pachet de 123 de grame,
0,00304 pentru un pachet de 3 de grame și 40 de miligrame sau
0,000654” pentru un pachet de 654 de miligrame).
Coloanele B1-B4, H1-H6, I1 și I2 din tabelul cerințelor în materie de
date:
A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespun
zătoare articolelor relevante.
Atunci când greutatea paleților este inclusă în documentele de transport,
greutatea paleților va fi, de asemenea, inclusă în calculul masei brute, cu
excepția următoarelor cazuri:
(a) paletul reprezintă un element separat în declarația vamală;
(b) nivelul taxei vamale pentru articolul în cauză se bazează pe greutatea
brută și/sau contingentul tarifar pentru articolul în cauză este gestionat
în unitatea de măsură „greutate brută”.
Coloanele A1, A2, E1, E2, G4 și G5 din tabelul cerințelor în materie
de date:
Unde este posibil, operatorul economic poate indica această greutate, în
măsura în care este posibil, pentru fiecare articol declarat.
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespun
zătoare articolelor relevante.

▼C2
În cazul în care declarația cuprinde mai multe articole de mărfuri care sunt
ambalate împreună astfel încât este imposibil să se determine masa brută a
mărfurilor aparținând oricărui articol de mărfuri, masa brută totală trebuie
introdusă doar la nivel generic.

▼B
În cazul în care o declarație de tranzit pe suport de hârtie se referă la mai
multe articole de mărfuri, este suficient să fie indicată masa brută totală la
prima casetă 35, celelalte casete 35 rămânând necompletate. Statele
membre pot extinde această regulă la toate regimurile relevante menționate
în tabelul de la titlul I.
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6/6.

Descrierea mărfurilor – contract de transport la nivel principal
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Este necesar să se utilizeze o descriere clară și suficient de precisă pentru
a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile. Termenii generali
(precum „consolidat”, „mărfuri generale”, „părți” sau „mărfuri de
diverse tipuri”) sau nu suficient de preciși nu pot fi acceptați. Comisia
publică o listă neexhaustivă a acestor termeni și descrieri generale.
În cazul în care declarantul furnizează codul CUS pentru substanțe și
preparate chimice, statele membre pot renunța la cerința referitoare la
furnizarea unei descrieri exacte a mărfurilor.

6/7.

Descrierea mărfurilor – contract de transport la nivel de casă
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Este necesar să se utilizeze o descriere clară și suficient de precisă pentru
a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile. Termenii generali
(precum „consolidat”, „mărfuri generale”, „părți” sau „mărfuri de
diverse tipuri”) sau nu suficient de preciși nu pot fi acceptați. Comisia
publică o listă neexhaustivă a acestor termeni și descrieri generale.
În cazul în care declarantul furnizează codul CUS pentru substanțe și
preparate chimice, statele membre pot renunța la cerința referitoare la
furnizarea unei descrieri exacte a mărfurilor.

6/8.

Descrierea mărfurilor
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
În cazul în care declarantul furnizează codul CUS pentru substanțe și
preparate chimice, statele membre pot renunța la cerința referitoare la
furnizarea unei descrieri exacte a mărfurilor.
Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Este necesar să se utilizeze o descriere clară și suficient de precisă pentru
a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile. Termenii generali
(precum „consolidat”, „mărfuri generale”, „părți” sau „mărfuri de
diverse tipuri”) sau nu suficient de preciși nu pot fi acceptați. Comisia
publică o listă neexhaustivă a acestor termeni și descrieri generale.
Coloanele B3, B4, C1, D1,D2, E1 și E2 din tabelul cerințelor în
materie de date:
Aceasta înseamnă descrierea comercială normală. În cazul în care trebuie
furnizat codul mărfurilor, descrierea trebuie să fie suficient de precisă
pentru a permite clasificarea mărfurilor.
Coloanele B1, B2, H1-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de
date:

▼C2
Se înțelege prin descrierea mărfurilor denumirea comercială normală a
acestora. Cu excepția mărfurilor neunionale plasate sub regimul de
antrepozit vamal într-un antrepozit de tip I, II sau III sau într-un antrepozit
vamal privat, această descriere trebuie să fie exprimată în termeni suficient
de preciși pentru a permite identificarea și clasificarea imediată și fără
echivoc a mărfurilor.

▼B
Coloanele D3, G4, G5 și H6 din tabelul cerințelor în materie de date:
Este necesar să se utilizeze o descriere clară și suficient de precisă pentru
a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile.
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6/9.

Tipul de colete
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Codul care indică tipul de colet.

6/10. Numărul de colete
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Numărul total de colete bazat pe cea mai mică unitate de ambalare
externă. Acesta este numărul de articole individuale, ambalate astfel
încât să nu fie posibilă separarea lor fără desfacerea ambalajului, sau
numărul de bucăți în cazul mărfurilor neambalate.
Această informație nu este necesară în cazul mărfurilor în vrac.
6/11. Mărci de expediție
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Descrierea liberă a mărcilor și numerelor care figurează pe unitățile de
transport sau pe colete.
Coloanele A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 și I1 din tabelul
cerințelor în materie de date:

▼C2
Această informație nu va fi furnizată decât pentru mărfurile ambalate, dacă
este cazul. În cazul în care mărfurile sunt în containere, numărul contai
nerului poate înlocui mărcile de expediție, acestea putând fi totuși
furnizate de către operatorul economic care dispune de ele. UCR sau
referințele care figurează în documentul de transport și care permit iden
tificarea fără echivoc a tuturor coletelor din trimitere poate înlocui mărcile
de expediție.

▼B
6/12. ►C2 Codul ONU pentru mărfuri periculoase ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Codul de identificare a mărfurilor periculoase al Organizației Națiunilor
Unite (UNDG) este numărul de ordine atribuit în cadrul Organizației
Națiunilor Unite substanțelor și articolelor incluse pe o listă a mărfurilor
periculoase cel mai frecvent transportate.
6/13. Codul CUS
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Numărul CUS (Customs Union and Statistics Number) este identificatorul
atribuit în cadrul Inventarului vamal european al substanțelor chimice
(ECICS) în principal substanțelor și preparatelor chimice.
Declarantul poate furniza acest cod în mod voluntar în cazul în care nu
există o măsură TARIC pentru mărfurile în cauză, adică în cazul în care
furnizarea acestui cod ar reprezenta o obligație mai puțin împovărătoare
decât descrierea textuală completă a produsului.
Coloanele B1 și H1 din tabel:
În cazul în care mărfurile în cauză fac obiectul unei măsuri TARIC în
raport cu un cod CUS, a se furniza codul CUS.
6/14. Codul mărfurilor – codul din Nomenclatura combinată
Coloanele B1-B4, C1, H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de
date:
A se indica codul din Nomenclatura combinată care corespunde articolului
respectiv.
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▼B
Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se utiliza codul din nomenclatura Sistemului armonizat cu cel puțin
primele patru cifre.
Coloanele D1-D3 și E1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Se utilizează codul din Nomenclatura combinată cu cel puțin primele patru
până la opt cifre în conformitate cu titlul I, capitolul 3, secțiunea 1 din
prezenta anexă.
În cazul regimului de tranzit unional, această subdiviziune se completează
cu codul format din cel puțin șase cifre al Sistemului armonizat de
denumire și codificare a mărfurilor. Codul mărfurilor poate fi extins la
opt cifre pentru o utilizare națională.
Totuși, aceasta se completează în conformitate cu Nomenclatura
combinată atunci când acest lucru este prevăzut de legislația Uniunii.
Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:
Numărul codului corespunzător articolului în cauză Dacă este furnizată,
această informație se prezintă sub forma codului de șase cifre din nomen
clatura Sistemului armonizat. Comerciantul poate prezenta codul de opt
cifre din Nomenclatura combinată. În cazul în care sunt disponibile atât
descrierea mărfurilor, cât și codul mărfurilor, se utilizează de preferință
codul mărfurilor.
Coloanele F1a, F1b, F1c și F5 din tabelul cerințelor în materie de
date:
A se introduce codul de șase cifre din nomenclatura Sistemului armonizat
pentru mărfurile declarate. În cazul transportului combinat, a se introduce
codul de șase cifre din nomenclatura Sistemului armonizat al mărfurilor
transportate cu mijlocul de transport pasiv.
Coloanele F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 și G5 din tabelul
cerințelor în materie de date:
A se introduce codul de șase cifre din nomenclatura Sistemului armonizat
pentru mărfurile declarate. Această informație nu este necesară în cazul
mărfurilor fără caracter comercial.
6/15. Codul mărfurilor – codul TARIC
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica subpoziția TARIC care corespunde articolului respectiv.

▼M3
6/16. Codul mărfurilor – codul (codurile) adițional(e) TARIC
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica codul (codurile) adițional(e) TARIC care corespund articolului
respectiv.
6/17. Codul mărfurilor – Codul (codurile) adițional(e) național(e)
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se indica codul (codurile) adițional(e) național(e) care corespund arti
colului respectiv.

▼B
6/18. Total colete
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
A se preciza în cifre numărul total de colete care alcătuiesc trimiterea
respectivă.
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▼B
6/19. Tipul de mărfuri
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Natura tranzacției în ceea ce privește articolul, codificată.
Grupa 7 — Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)
7/1.

Transbordări
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Primele trei rânduri din această casetă sunt completate de către trans
portator în cazul în care, în cursul operațiunii avute în vedere, mărfurile
respective sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau de la
un container la altul.
Transportatorul nu poate începe transbordarea decât după ce a obținut
autorizația din partea autorităților vamale ale statului membru în care
trebuie să aibă loc transbordarea.
Atunci când estimează că operațiunea de tranzit se poate desfășura normal
și după ce au luat, dacă este cazul, măsurile care se impun, aceste auto
rități vizează exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit.
— Alte incidente: A se utiliza caseta 56 din declarația vamală pe suport
de hârtie.

▼M3

__________

▼B
7/2.

Container
Coloanele B1, B2, B3, D1, D2 și E1 din tabel:
A se preciza situația presupusă la trecerea frontierei externe a Uniunii, pe
baza informațiilor disponibile la momentul îndeplinirii formalităților de
export sau de tranzit, sau la depunerea solicitării unei dovezi a statutului
vamal de mărfuri unionale, utilizând codul unional relevant.
Coloanele H1 și H2-H4 din tabel:
A se preciza situația la trecerea frontierei externe a Uniunii utilizând codul
unional relevant.

▼M3
7/3.

Numărul de referință al trimiterii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul trans
portului, numărul IATA al zborului sau numărul ieșirii, dacă este cazul.
Pentru transportul maritim și aerian, în situațiile în care operatorul navei
sau al avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de
partajare a navei, de partajare de cod sau cu un alt aranjament contractual
similar cu partenerii, se utilizează numerele de călătorie sau de zbor ale
partenerilor.

▼B
7/4.

Modul de transport la frontieră
Coloanele B1, B2, B3 D1 și D2 din tabelul cerințelor în materie de
date:
Utilizând codul unional relevant, a se indica modul de transport care
corespunde mijlocului de transport activ cu care se preconizează că
mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Uniunii.
Coloana B4 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se indica modul de transport care
corespunde mijlocului de transport activ cu care se preconizează că
mărfurile părăsesc teritoriul fiscal în cauză.
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▼B
Coloanele F1a-F1c, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 și G2 din tabelul
cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se indica modul de transport care
corespunde mijlocului de transport activ cu care se preconizează că
mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii.

▼C2
În cazul transportului combinat, se aplică regulile stabilite pentru E.D.
7/14 Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera și E.D.
7/15 Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera.

▼B
În cazul în care mărfurile destinate transportului aerian sunt transportate
altfel decât pe cale aeriană, se va declara celălalt mod de transport.
Coloanele H1-H4 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce modul de transport care
corespunde mijlocului de transport activ cu care mărfurile au intrat pe
teritoriul vamal al Uniunii.
Coloana H5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce modul de transport care
corespunde mijlocului de transport activ cu care mărfurile au intrat pe
teritoriul fiscal în cauză.
7/5.

Modul de transport interior
Coloanele B1, B2, B3 și D1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce modul de transport la
plecare.
Coloanele H1 și H2-H5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce modul de transport la
sosire.

7/6.

Identificarea mijloacelor reale de transport care trec frontiera
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:

▼C2
Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al
navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim,
respectiv aerian.

▼B
Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul aeronavei
transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu
parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor de acord de
partajare de cod.
7/7.

Identitatea mijlocului de transport la plecare

▼M3
Coloanele B1, B2 și B3 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼B
A se preciza identitatea mijlocului de transport în care sunt încărcate direct
mărfurile la momentul formalităților de export sau de tranzit (sau cea a
mijlocului care asigură propulsarea ansamblului, dacă există mai multe
mijloace de transport). Pentru utilizarea unui vehicul tractor și a unei
remorci care au numere de înmatriculare diferite, se precizează numărul
de înmatriculare al vehiculului tractor și cel al remorcii, precum și
naționalitatea vehiculului tractor.
În funcție de mijlocul de transport respectiv, vor putea fi făcute urmă
toarele mențiuni în ceea ce privește identitatea:

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 285
▼B
Mijloacele de transport

Transport maritim și pe
căi navigabile interioare
Transport aerian

Metoda de identificare

Denumirea navei
Numărul și data cursei (în cazul în care nu
există un număr al cursei, se indică numărul
de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier
Numărul de înmatriculare al vehiculului
Transport feroviar
Numărul vagonului
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼M3
Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al
navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul
ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare. Pentru
alte moduri de transport, metoda de identificare trebuie să fie identică cu
cea prevăzută pentru coloanele B1, B2 și B3 din tabelul cerințelor în
materie de date.

▼B
În cazul în care mărfurile sunt transportate prin intermediul unei remorci și
a unui tractor, se indică numărul de înmatriculare al vehiculului tractor și
al remorcii. În cazul în care numărul de înmatriculare al tractorului nu este
cunoscut, a se indica numărul de înmatriculare al remorcii.
7/8.

Naționalitatea mijlocului de transport la plecare
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se preciza naționalitatea mijlocului de transport (sau cea a vehiculului
care le propulsează pe celelalte dacă există mai multe mijloace de
transport) pe care sunt încărcate direct mărfurile la momentul formalităților
de tranzit, sub forma codului unional relevant. Dacă se utilizează un
tractor și o remorcă de naționalități diferite, a se preciza naționalitatea
vehiculului tractor.
În cazul în care mărfurile sunt transportate prin intermediul unei remorci și
al unui vehicul tractor, a se indica atât naționalitatea remorcii, cât și a
vehiculului tractor. Dacă naționalitatea vehiculului tractor nu este
cunoscută, a se preciza naționalitatea remorcii.

7/9.

Identitatea mijlocului de transport la sosire
Coloanele H1 și H3-H5 din tabelul cerințelor în materie de date:
Se precizează identitatea mijlocului/mijloacelor de transport în care
mărfurile sunt încărcate direct la momentul prezentării acestora la biroul
vamal unde sunt îndeplinite formalitățile la destinație. Dacă este vorba de
utilizarea unui vehicul tractor și a unei remorci care au numere de înma
triculare diferite, se precizează numărul de înmatriculare al vehiculului
tractor și cel al remorcii.
În funcție de mijlocul de transport respectiv, vor putea fi făcute urmă
toarele mențiuni în ceea ce privește identitatea:
Mijloacele de transport

Transport maritim și pe
căi navigabile interioare
Transport aerian

Metoda de identificare

Denumirea navei
Numărul și data cursei (în cazul în care nu
există un număr al cursei, se indică numărul
de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier
Numărul de înmatriculare al vehiculului
Transport feroviar
Numărul vagonului

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 286
▼M3
Coloana G4 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼B
►C2 Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI
al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul
ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare. ◄ Pentru
alte moduri de transport, metoda de identificare trebuie să fie identică cu
cea prevăzută pentru coloanele H1 și H3-H5 din tabelul cerințelor în
materie de date.
7/10. Numărul de identificare al containerului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Mărci (litere și/sau numere) de identificare a containerului utilizat pentru
transport.
Pentru alte moduri de transport decât cel aerian, un container este o cutie
specială pentru transportul de marfă, consolidată, care poate fi stivuită și
care permite transferurile pe orizontală sau pe verticală.
În transportul aerian, containerele sunt cutii speciale pentru transportul de
marfă, consolidate și care permit transferurile pe orizontală sau pe
verticală.
În contextul acestui element de date, cutiile mobile și semiremorcile
utilizate pentru transportul rutier și feroviar sunt considerate containere.
Dacă este cazul, pentru containerele care se încadrează în standardul ISO
6346, se furnizează și identificatorul (prefixul) alocat de către Biroul
internațional pentru containere și transport intermodal (BIC), pe lângă
numărul de identificare al containerului.
Pentru cutii mobile și semiremorci, se va utiliza codul ILU (pentru unități
de încărcare intermodale), introdus de standardul european EN 13044.
7/11. ►M3 Dimensiunea și tipul containerului ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Informații codificate care precizează caracteristicile, și anume dimensiunea
și tipul de echipamente de transport (container).
7/12. Indicatorul de încărcare a containerului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Informații codificate care precizează cât de plină este o componentă a
echipamentului de transport (container).
7/13. Codul tipului de furnizor de containere
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Cod care identifică tipul de parte care este furnizor de echipamente de
transport (container).
7/14. ►C2 Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce identitatea mijlocului de transport activ care traversează
frontiera externă a Uniunii.
Coloanele B1, B3 și D1 din tabelul cerințelor în materie de date:
Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai
multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care
asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba
de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava;
dacă este vorba de un vehicul tractor și de o remorcă, mijlocul activ este
vehiculul tractor.
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▼B
În funcție de mijlocul de transport respectiv, trebuie făcute următoarele
mențiuni în ceea ce privește identitatea:
Mijloacele de transport

Transport maritim și pe
căi navigabile interioare
Transport aerian

Metoda de identificare

Denumirea navei
Numărul și data cursei (în cazul în care nu
există un număr al cursei, se indică numărul
de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier
Numărul de înmatriculare al vehiculului
Transport feroviar
Numărul vagonului

▼M3
Coloanele E2, F1a-F1c, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în
materie de date:

▼B
Se utilizează definițiile prevăzute în ceea ce privește E.D. 7/7 Identitatea
mijlocului de transport la plecare. ►C2 În cazul transportului maritim sau
pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare OMI al
navei sau numărul european de identificare a navelor (ENI) unic. ◄
Coloanele G1 și G3 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al
navei, a codului ENI sau a numărului de zbor IATA pentru transportul
maritim, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian, astfel
cum s-a precizat în declarația sumară de intrare depusă anterior în legătură
cu mărfurile respective.

▼B
Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul aeronavei
transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu
parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor de acord de
partajare de cod.
Coloana G2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al
navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim,
respectiv transportul aerian, astfel cum s-a precizat în declarația sumară
de intrare depusă anterior în legătură cu mărfurile respective.

▼B
Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul aeronavei
transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu
parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor de acord de
partajare de cod.
7/15. ►C2 Naționalitatea
frontiera ◄

mijloacelor

de

transport

active

care

trec

Coloanele B1, B2, D1 și H1, H3-H5 din tabelul cerințelor în materie
de date:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce naționalitatea mijlocului
de transport activ care trece frontiera externă a Uniunii.
Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai
multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care
asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba
de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava;
dacă este vorba de un vehicul tractor și de o remorcă, mijlocul activ este
vehiculul tractor.

▼M3
Coloanele F1a, F1b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie
de date:

▼B
Se utilizează codurile relevante pentru a indica naționalitatea, atunci când
această informație nu este deja inclusă în identitate.
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▼B
7/16. ►C2 Identitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera.
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate
În cazul transportului combinat, a se introduce identitatea mijloacelor de
transport pasive care sunt transportate de mijloacele de transport active
furnizate în cadrul E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor de transport active
care trec frontiera. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă
maritimă, mijlocul de transport pasiv este camionul. ◄
În funcție de mijlocul de transport respectiv, trebuie făcute următoarele
mențiuni în ceea ce privește identitatea:

Mijloacele de transport

Transport maritim și pe
căi navigabile interioare
Transport aerian

Metoda de identificare

Denumirea navei
Numărul și data cursei (în cazul în care nu
există un număr al cursei, se indică numărul
de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier
Transport feroviar

Numărul de înmatriculare al vehiculului și/
sau remorcii
Numărul vagonului

7/17. ►C2 Naționalitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codul unional relevant, a se introduce naționalitatea mijloacelor
de transport pasive transportate de mijloacele de transport active care trec
frontiera externă a Uniunii.
În cazul transportului combinat, a se introduce naționalitatea mijloacelor
de transport pasive, utilizând codul unional relevant. Mijloacele de
transport pasive sunt cele care sunt transportate de mijloacele de
transport active care trec frontiera externă a Uniunii conform E.D. 7/14
Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera. De exemplu,
dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport
pasiv este camionul.
Acest element de date se utilizează în cazul în care informația cu privire la
naționalitate nu este deja inclusă în identitate. ◄
7/18. Numărul sigiliului
Coloanele A1, F1a-F1c, F5, G4 și G5 din tabelul cerințelor în materie
de date:
Numărul de identificare al sigiliului aplicat, dacă este cazul, pe echipa
mentul de transport.
Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Această informație se furnizează atunci când un expeditor agreat, a cărui
autorizație prevede utilizarea de sigilii, introduce o declarație sau atunci
când un titular al regimului de tranzit este autorizat să utilizeze sigilii
speciale.
7/19. ►C2 Alte incidente în timpul transportului ◄
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Caseta se completează în conformitate cu obligațiile din cadrul regimului
de tranzit unional.
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▼B
De asemenea, în cazul în care, după ce mărfurile au fost încărcate pe o
semiremorcă, intervine o schimbare pe parcursul transportului doar în ceea
ce privește vehiculul tractor (fără să aibă deci loc o manipulare sau o
transbordare a mărfurilor), în această casetă se precizează numărul de
înmatriculare al noului vehicul tractor. În asemenea cazuri, nu este
necesară viza autorităților competente.

▼M3

__________

▼B
7/20. Numerele de identificare ale recipientului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Un recipient este o unitate de încărcare pentru transportul obiectelor de
corespondență.
Coloanele F4a, F4b și F4d din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
A se introduce numerele de identificare ale recipientului care alcătuiesc
trimiterea consolidată, atribuite de către un operator poștal.

▼B
Grupa 8 — Alte elemente de date (date statistice, garanții, date legate de
tarife)
8/1.

Nr. de ordine al contingentului
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Se precizează numărul de ordine al contingentului tarifar solicitat.

8/2.

Tipul garanției
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce tipul garanției
utilizate pentru operațiune.

8/3.

Referința garanției
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce numărul de referință al garanției utilizat pentru operațiune
și, dacă este cazul, codul de acces și biroul de garanție.
Coloanele D1 și D2 din tabelul cerințelor în materie de date:

▼C2
A se introduce cuantumul garanției care urmează să fie utilizat pentru
operațiune, cu excepția mărfurilor transportate pe calea ferată.

▼B
8/4.

Garanție nevalabilă în
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
În cazul în care o garanție nu este valabilă pentru toate țările de tranzit
comun, a se adăuga după mențiunea „nevalabilă pentru” codurile relevante
pentru țara sau țările de tranzit comun în cauză.

8/5.

Natura tranzacției
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
Utilizând codurile și pozițiile unionale relevante, a se introduce tipul de
tranzacție efectuat.
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8/6.

Valoarea statistică
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date
utilizate:
A se introduce valoarea statistică exprimată în unitatea monetară al cărei
cod poate apărea în E.D. 4/12 Unitatea monetară internă sau, în absența
acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în moneda
statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export/import,
în conformitate cu normele Uniunii în vigoare.

▼M3

__________
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ANEXA B-01
Declarațiile pe suport de hârtie – notele și formularele care trebuie utilizate
TITLUL I
Dispoziții generale
Articolul 1
Cerințe în materie de date pentru declarațiile vamale pe suport de hârtie
O declarație vamală întocmită pe suport de hârtie trebuie să conțină datele
prevăzute în anexa B și să fie însoțită de documentele prevăzute la articolul 163
din cod.
Articolul 2
Utilizarea declarației vamale pe suport de hârtie
(1) Declarația vamală pe suport de hârtie se prezintă sub forma unor subseturi
conținând numărul de exemplare necesare pentru îndeplinirea formalităților
referitoare la regimul vamal sub care se plasează mărfurile.
(2) În cazul în care regimul de tranzit unional sau regimul de tranzit comun este
precedat sau urmat de un alt regim vamal, se poate prezenta un subset care să
conțină numărul necesar de exemplare pentru îndeplinirea formalităților
legate de regimul de tranzit și de regimul vamal precedent sau ulterior.
(3) Subseturile prevăzute la alineatele (1) și 2 trebuie luate din setul complet de
opt exemplare, în conformitate cu modelul care figurează la titlul III din
prezenta anexă.
(4) Formularele de declarație se pot completa, după caz, cu unul sau mai multe
formulare de continuare, prezentate în subseturi care conțin exemplarele
declarațiilor necesare pentru îndeplinirea formalităților referitoare la regimul
vamal sub care urmează a fi plasate mărfurile. Aceste exemplare necesare
pentru îndeplinirea formalităților referitoare la regimurile vamale anterioare
sau ulterioare se pot anexa dacă este cazul.

▼C2
Subseturile de continuare trebuie luate dintr-un set de opt exemplare, în
conformitate cu modelul care figurează în titlul IV din prezenta anexă.

▼B
Formularele suplimentare constituie parte integrantă a Documentului Admi
nistrativ Unic la care se referă.
(5) Notele pentru declarația vamală pe suport de hârtie stabilită pe baza unui
document administrativ unic sunt detaliate în titlul II.
Articolul 3
Utilizarea declarațiilor vamale pe suport de hârtie pentru regimuri succesive
(1) În cazul aplicării articolului 2 alineatul (2) din prezenta anexă, fiecare parte
implicată răspunde numai de datele privind regimul pentru care aceasta a
făcut cerere în calitate de declarant, titular al regimului de tranzit sau repre
zentant al unuia dintre aceștia.
(2) ►C2 În sensul alineatului (1), în cazul în care folosește un Document
Administrativ Unic eliberat pe durata regimului vamal precedent, decla
rantului i se cere ca înainte de a prezenta declarația să verifice, pentru
casetele care îl privesc, exactitatea datelor existente și aplicabilitatea lor
pentru mărfurile în cauză și pentru regimul solicitat și să efectueze comple
tărilor necesare. ◄
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În cazurile prevăzute la primul alineat, declarantul informează imediat biroul
vamal la care se depune declarația în legătură cu orice diferență constatată
între mărfurile respective și datele existente. În acest caz, declarantul
întocmește declarația pe exemplare noi ale formularului de document admi
nistrativ unic.
(3) În cazul în care se folosește documentul administrativ unic pentru a acoperi
mai multe regimuri vamale succesive, autoritățile vamale verifică
concordanța datelor înscrise în declarațiile referitoare la diferitele regimuri
în cauză.
Articolul 4
Utilizarea specială a declarației vamale pe suport de hârtie
Articolul 1 alineatul (3) din cod se aplică mutatis mutandis pentru declarațiile pe
suport de hârtie. În acest sens, formularele menționate la articolele 1 și 2 din
prezenta anexă se utilizează, de asemenea, în comerțul cu mărfuri unionale
expediate către, din sau între teritorii fiscale speciale.
Articolul 5
Excepții
Dispozițiile din prezenta subsecțiune nu exclud imprimarea declarațiilor vamale
pe suport de hârtie și a documentelor care atestă statutul vamal de mărfuri
unionale pentru mărfurile care nu sunt transportate în cadrul regimului de
tranzit unional, cu ajutorul sistemelor de prelucrare a datelor, pe hârtie obișnuită,
în condițiile stabilite de statele membre.
Titlul II
Note
CAPITOLUL 1
Descriere generală
(1) Declarațiile vamale pe suport de hârtie se imprimă pe hârtie autocopiantă,
finisată pentru scris și cântărind cel puțin 40 g/m2. Hârtia trebuie să fie
suficient de opacă pentru ca informațiile de pe o parte să nu afecteze
lizibilitatea informațiilor de pe cealaltă parte, duritatea hârtiei trebuie să
fie de așa natură încât în condiții normale hârtia să nu se rupă sau să se
mototolească cu ușurință.
(2) Hârtia este de culoare albă pentru toate exemplarele. Cu toate acestea, în
cazul exemplarelor folosite pentru tranzit unional (1, 4 și 5), casetele 1
(prima și cea de-a treia subdiviziune), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21,
25, 27, 31, 32, 33 (prima subdiviziune din partea stângă), 35, 38, 40, 44,
50, 51, 52, 53, 55 și 56 au fond verde.
Formularele se tipăresc în verde.
(3) Dimensiunile casetelor au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci
pe orizontală și o șesime de inci pe verticală. Subdiviziunile casetelor au la
bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală.
(4) Marcajul colorat al diferitelor exemplare de formular se realizează în modul
următor, pe formulare conforme cu modelele din titlurile III și IV din
prezenta anexă:
— exemplarele 1, 2, 3 și 5 prezintă pe marginea din dreapta o bandă
continuă colorată în roșu, verde, galben și albastru;
— exemplarele 4, 6, 7 și 8 prezintă pe marginea din dreapta o bandă
întreruptă colorată în albastru, roșu, verde și galben;
(5) ►C2 Exemplarele pe care datele cuprinse în formularele indicate în titlurile
III și IV din prezenta anexă trebuie să apară printr-un procedeu de auto
copiere sunt prezentate în titlul V capitolul 1 din prezenta anexă. ◄
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(6) Formatul formularelor este de 210 × 297 mm, cu o toleranță maximă în
lungime de 5 mm în minus și de 8 mm în plus.
(7) Administrațiile vamale ale statelor membre pot solicita ca formularele să
specifice numele și adresa tipografiei sau să prezinte un semn care să
permită identificarea acesteia. De asemenea, ele pot condiționa tipărirea
formularelor de obținerea în prealabil a unei aprobări tehnice.
(8) Formularele și formularele de continuare folosite în acest scop includ exem
plarele necesare îndeplinirii formalităților privind unul sau mai multe
regimuri vamale, alese dintr-un pachet de opt exemplare:
— exemplarul 1, care este păstrat de către autoritățile statului membru în
care sunt îndeplinite formalitățile de export (eventual de expediere) sau
de tranzit unional;
— ►C2 exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru
care efectuează exportul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit
pentru statisticile statului membru care efectuează expedierea în cazul
schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului
vamal al Uniunii; ◄
— ►C2 exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat
de autoritatea vamală; ◄
— exemplarul 4, care este păstrat de biroul de destinație în urma
operațiunii de tranzit unional sau ca document de atestare a statutului
vamal de mărfuri unionale;
— ►C2 exemplarul 5, care reprezintă exemplarul de returnat pentru
regimul de tranzit unional; ◄
— exemplarul 6, care este păstrat de către autoritățile statului membru în
care sunt îndeplinite formalitățile de import;
— exemplarul 7, care este folosit pentru statistica statului membru care
efectuează importul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit
pentru statisticile statului membru care efectuează importul în cazul
schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului
vamal al Uniunii;
— exemplarul 8, care este retrimis destinatarului.
Sunt deci posibile diferite combinații de exemplare, ca de exemplu:
— export, perfecționare pasivă sau reexport: exemplarele 1, 2 și 3,
— tranzitul unional: exemplarele 1, 4 și 5,
— regimuri vamale la import: exemplarele 6, 7 și 8.
(9) În plus, în conformitate cu articolul 125, statutul vamal de mărfuri unionale
poate fi atestat printr-o dovadă scrisă care utilizează exemplarul 4.
(10) Dacă doresc, operatorii economici au posibilitatea de a utiliza subseturi
imprimate în regim privat, care combină exemplarele adecvate, cu
condiția ca formularul utilizat să fie în conformitate cu modelul oficial.
Fiecare subset de acte trebuie să fie astfel conceput încât, atunci când
rubricile trebuie să includă informații identice în două state, acestea să
poată fi completate direct de către exportator sau de către titularul
regimului de tranzit pe exemplarul 1 și să apară apoi, datorită unei tratări
chimice a hârtiei, pe toate exemplarele din set. În cazul în care, dimpotrivă,
din anumite motive (în special atunci când conținutul informației diferă în
funcție de faza operațiunii despre care este vorba), informația nu trebuie
transmisă de la un stat membru la altul, desensibilizarea hârtiei autocopiante
trebuie să limiteze această reproducere la exemplarele respective.
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(11) În cazul în care, prin aplicarea articolului 5 din prezenta anexă, declarațiile
de plasare sub un regim vamal, pentru reexport, sau documentele care atestă
statutul vamal de mărfuri unionale care nu circulă sub regimul de tranzit
unional sunt întocmite pe hârtie albă, prin procedee informatice oficiale sau
private, este necesar ca formatul acestor declarații sau documente să întru
nească toate condițiile prevăzute de Codul vamal al Uniunii sau de
prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește versoul formularelor
(pentru exemplarele folosite în cadrul regimului de tranzit unional), cu
excepția:
— culorii folosite pentru tipărire;
— folosirii de litere cursive;
— tipăririi unui fundal pentru casetele privind tranzitul unional.
CAPITOLUL 2
Cerințe în materie de date
Formularele în cauză conțin mai multe casete din care numai o parte sunt
folosite, în funcție de regimul sau regimurile vamale despre care este vorba.

▼C2
Fără a se aduce atingere aplicării procedurilor simplificate, casetele care
corespund elementelor de date care pot fi completate pentru fiecare regim sunt
prezentate în tabelul cerințelor în materie de date din Anexa B, titlul I. Preve
derile specifice pentru fiecare casetă care corespunde elementelor de date descrise
în anexa B titlul II se aplică fără a aduce atingere statutului elementelor de date
în cauză.

▼B
FORMALITĂȚI ÎN CURSUL TRANSPORTULUI
►C2 Este posibil ca, între momentul în care mărfurile au părăsit biroul de
export și/sau de plecare și cel în care sosesc la biroul de destinație, să fie
necesară menționarea anumitor informații pe exemplarele documentului adminis
trativ unic care însoțesc mărfurile. ◄ Aceste elemente de date se referă la
operațiunea de transport și sunt înscrise pe document, pe măsură ce se desfășoară
operațiunile, de către transportator, responsabil de mijlocul de transport în care
mărfurile au fost încărcate direct. Aceste date pot fi adăugate de mână în mod
lizibil. În acest caz, formularele se completează cu cerneală și cu litere mari de
tipar. Aceste elemente de date, care nu apar decât pe exemplarele 4 și 5, se referă
la următoarele casete:
— Transbordări (55)
— ►C2 Alte incidente în timpul transportului (56) ◄
CAPITOLUL 3
Instrucțiuni privind folosirea formularelor
În toate cazurile în care tipul de subset de acte folosit include cel puțin un
exemplar care poate fi utilizat într-un stat membru altul decât cel în care a
fost completat inițial, formularele trebuie să fie completate la mașina de scris
sau prin folosirea unui procedeu mecano-grafic sau a unui procedeu similar.
►C2 Pentru a facilita completarea prin folosirea mașinii de scris, formularul
se introduce în așa fel încât prima literă a informației care urmează a fi
înscrisă în caseta 2 să fie aplicată în caseta de poziționare din colțul superior
stânga. ◄
►C2 În cazurile în care toate exemplarele din subsetul folosit urmează să fie
utilizate în același stat membru, acestea pot fi de asemenea completate de mână
în mod lizibil, cu cerneală și cu majuscule de tipar, cu condiția ca acest lucru să
fie permis în statul membru respectiv. ◄ La fel se procedează și în cazul datelor
care urmează să figureze pe exemplarele folosite în scopul aplicării regimului de
tranzit unional.
Formularele nu trebuie să prezinte nici ștersături, nici adăugiri. ►C2 Eventualele
modificări trebuie efectuate prin tăierea cu o linie a datelor eronate și adăugând,
dacă este cazul, informațiile solicitate. ◄ Orice astfel de modificare trebuie sa fie
însoțită de semnătura celui care o face și vizată de autoritățile competente.
Acestea pot, dacă este cazul, cere depunerea unei noi declarații.
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Formularele pot de asemenea fi completate prin folosirea unui procedeu tehnic de
reproducere a textului în locul unuia dintre procedeele enunțate mai sus. Acestea
pot de asemenea fi întocmite și completate prin folosirea unui procedeu tehnic de
reproducere a textului cu condiția ca prevederile privind modelele, formatul
formularelor, limba care urmează a fi folosită, lizibilitatea, interzicerea
ștersăturilor și a adăugirilor și a modificărilor să fie strict respectate.
Numai casetele numerotate sunt, dacă este cazul, completate de către operatori.
►C2 Celelalte casete, identificate cu majusculă, sunt rezervate exclusiv admi
nistrațiilor pentru uz intern. ◄
Exemplarele care rămân la biroul de export (sau, eventual, la biroul de expediere)
sau la biroul de plecare trebuie să prezinte semnăturile persoanelor implicate, în
original, fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 1 alineatul (3) din cod.
Depunerea într-un birou vamal a unei declarații semnate de către declarant sau de
către reprezentantul acestuia indică faptul că persoana respectivă declară
mărfurile avute în vedere pentru regimul solicitat și, fără a aduce atingere even
tualei aplicări a unor prevederi penale, are valoarea unui angajament, în confor
mitate cu prevederile în vigoare în statele membre, în ceea ce privește:
— caracterul exact al informațiilor care apar în declarație;
— autenticitatea documentelor atașate; și
— respectarea în totalitate a obligațiilor inerente plasării mărfurilor respective
sub regimul avut în vedere.
Semnătura titularului regimului de tranzit sau, dacă este cazul, a reprezentantului
autorizat al acestuia, îl angajează pentru toate datele care se referă la operațiunea
de tranzit unional, pe baza dispozițiilor privind tranzitul unional prevăzute de
Codul vamal al Uniunii și de prezentul regulament și așa cum reiese din anexa B
titlul I.

▼C2
Sub rezerva prevederilor de la capitolul 4, în cazul în care nu trebuie completată
o casetă, aceasta nu trebuie să includă nicio indicație.

▼B
CAPITOLUL 4
Observații privind formularele de continuare
A. Formularele de continuare sunt utilizate doar în cazul declarației care include
mai multe articole (a se vedea caseta 5). Acestea trebuie depuse împreună cu
un formular IM, EX, EU sau, CO.
B. Observațiile prevăzute în prezentul titlu se aplică și în cazul formularelor de
continuare.
Cu toate acestea:
— prima subdiviziune a casetei 1 trebuie să conțină simbolurile „IM/c”,
„EX/c” sau „EU/c” (sau, eventual, „CO/c”); această subdiviziune nu se
completează dacă:
— formularul este folosit numai în scopul tranzitului unional, caz în care
este necesar să se indice în cea de-a treia subdiviziune a casetei 1
simbolurile „T1bis”, „T2bis”, „T2Fbis” sau „T2SMbis”, în funcție de
regimul de tranzit unional care se aplică mărfurilor respective;
— formularul este folosit numai pentru a dovedi statutul vamal de
mărfuri unionale, caz în care este necesar să se indice în cea de-a
treia subdiviziune a casetei simbolurile „T2Lbis”, „T2LFbis sau
„T2LSMbis”, în funcție de statutul mărfurilor respective;
— caseta 2/8 este completată în mod opțional de către statele membre și nu
trebuie să conțină, dacă este cazul, decât numărul de identificare și/sau
numele persoanei respective;
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— ►C2 partea „Recapitulare” de la caseta 47 se referă la recapitularea
finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM și IM/c sau
EX și EX/c sau EU și EU/c (eventual CO și CO/c) utilizate. Aceasta se
completează așadar numai pe ultimul dintre formularele IM/c, EX/c, EU/c
sau CO/c atașate unui document IM, EX, EU sau CO, pentru a face să
reiasă, totalul taxelor de plătit, pe tip de taxe. ◄
C. În cazul folosirii formularelor de continuare:
— ►C2 casetele 31 (Colete și descrierea mărfurilor) care nu au fost utilizate
trebuie să fie tăiate cu o linie pentru a evita orice folosire ulterioară; ◄
— în cazul în care cea de-a treia subdiviziune a casetei 1 include simbolul
„T”, casetele 32 „Numărul articolului”, 33 „Codul mărfurilor”, 35 „Masa
brută (kg)”, 38 „Masa netă (kg)”, 40 „Declarație sumară/Document
precedent” și 44 „Mențiuni speciale, documente prezentate, certificate și
autorizații” aferente primului articol de mărfuri din declarația de tranzit
utilizată sunt tăiate, iar prima casetă 31 „Colete și descrierea mărfurilor”
din declarație nu se completează cu informații privind mărcile, numerele,
numărul și natura coletelor și descrierea mărfurilor. Numărul de formulare
de continuare care au simbolurile T1bis, T2bis sau T2Fbis este indicat la
prima casetă 31 din declarație.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 297
▼B
TITLUL III
Model de document administrativ unic (set de opt exemplare)

▼C2
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TITLUL IV
Model de formular de continuare al documentului administrativ unic (set de opt exemplare)

▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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▼C2
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TITLUL V
Indicații privind exemplarele formularelor prezentate în titlurile III și IV pe
care este necesar ca datele să apară printr-un procedeu de autocopiere
(începând cu exemplarul nr. 1)
Caseta nr.

Exemplare

I. CASETE PENTRU OPERATORI

1

1-8
cu excepția subdiviziunii din mijloc:
1-3

2

1-5 (*)

3

1-8

4

1-8

5

1-8

6

1-8

7

1-3

8

1-5 (*)

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

—

13

1-3

14

1-4

15

1-8

15a

1-3

15b

1-3

16

1, 2, 3, 6, 7 și 8

17

1-8

17a

1-3

17b

1-3

18

1-5 (*)

19

1-5 (*)

20

1-3

21

1-5 (*)

22

1-3

23

1-3
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▼B
Caseta nr.

Exemplare

24

1-3

25

1-5 (*)

26

1-3

27

1-5 (*)

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-8

32

1-8

33

prima subdiviziune din stânga: 1-8
alte subdiviziuni: 1-3

34a

1-3

34b

1-3

35

1-8

36

—

37

1-3

38

1-8

39

1-3

40

1-5 (*)

41

1-3

42

—

43

—

44

1-5 (*)

45

—

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-8

51

1-8

52

1-8

53

1-8
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▼B
Caseta nr.

Exemplare

54

1-4

55

—

56

—
II. CASETE ADMINISTRATIVE

A

1-4 (**)

B

1-3

C

1-8 (**)

D

1-4

(*) Nu li se poate impune în niciun caz utilizatorilor să completeze aceste casete pe
exemplarul nr. 5 în scopul tranzitului.
(**) Statul membru care efectuează expedierea poate opta ca aceste date să figureze sau nu
pe exemplarele specificate.
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▼B
ANEXA B-02

▼C1
DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI

▼B
CAPITOLUL I
Model de document de însoțire a tranzitului

▼C2
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▼B
CAPITOLUL II
Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului
Acronimul „BCP” (business continuity plan – plan de asigurare a continuității
activității) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică
procedura de rezervă definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447, care este adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera
(a) din cod, și descrisă în anexa 72-04 din același regulament.
Hârtia care se utilizează pentru documentul de însoțire a tranzitului poate fi de
culoare verde.
Documentul de însoțire a tranzitului este imprimat pe baza datelor furnizate în
declarația de tranzit, acolo unde este cazul, modificat de titularul regimului de
tranzit și/sau verificat de biroul de plecare, completat cu:
1. Caseta MRN

▼C2
MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu
excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul BCP,
caz în care nu se alocă niciun MRN.

▼B
„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul
„codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.
2. Caseta formulare (1/4):
— prima subdiviziune: numărul de serie al paginii curente imprimate;
— a doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (inclusiv lista de
articole);
— nu se utilizează în cazul unui singur articol.
3. În spațiul de sub caseta Numărul de referință/UCR (2/4):
Numele și adresa biroului vamal la care trebuie să fie returnat un exemplar al
documentului de însoțire a tranzitului în cazul în care se utilizează BCP.
4. Caseta Biroul de plecare (C):
— numele biroului de plecare,
— numărul de referință al biroului de plecare,
— data de acceptare a declarației de tranzit,
— numele și numărul autorizației expeditorului agreat (după caz).
5. ►C2 Caseta Controlat de biroul de plecare (D): ◄
— rezultatele controlului,
— ►C2 sigiliile aplicate sau mențiunea „- -” identificând „Derogarea –
99201”; ◄
— mențiunea „Itinerar obligatoriu”, după caz.
Documentul de însoțire a tranzitului nu face obiectul niciunei modificări,
adăugări sau eliminări, cu excepția cazului în care prezentul regulament
conține o indicație contrară.
6. Formalități în cursul transportului

▼C2
Următoarea procedură se aplică până la momentul în care NCTS permite
autorităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.
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▼C2
Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele
sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni
pe documentul de însoțire a tranzitului care însoțește mărfurile. Aceste
mențiuni se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către
transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate
mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Datele pot fi
adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu
cerneală și cu litere mari de tipar.

▼B
Transportatorul nu poate efectua transbordarea decât după ce a obținut auto
rizația autorităților vamale ale țării în care trebuie să aibă loc transbordarea.
Atunci când aceste autorități consideră că respectiva operațiune de tranzit
unional poate continua în mod normal și după ce au luat, în funcție de
situație, măsurile necesare, acestea vizează documentele de însoțire a tranzi
tului.
Autoritățile vamale de la biroul de tranzit sau de la biroul de destinație, după
caz, au obligația de a introduce în sistem datele adăugate pe documentul de
însoțire a tranzitului. Datele pot fi de asemenea introduse de către destinatarul
agreat.
Aceste mențiuni se referă la următoarele casete:
— Transbordare: a se utiliza caseta 7/1.
Caseta Transbordare (7/1)
Primele trei rânduri din această casetă trebuie completate de către transportator
în cazul în care, în cursul operațiunii respective, mărfurile sunt transbordate
dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul.
Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere
destinate transportului cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza
titularul regimului de tranzit să nu completeze caseta 7/7-/7/8, dacă situația
logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și a
naționalității mijlocului de transport în momentul întocmirii declarației de
tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze introducerea
ulterioară în caseta 7/1 a informațiilor corespunzătoare privind mijloacele de
transport.
— Alte incidente: a se utiliza caseta 7/19.

▼C2
Caseta Alte incidente în timpul transportului (7/19)

▼B
Caseta se completează în conformitate cu obligațiile existente în materie de
tranzit.
În plus, în cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și pe
durata transportului se schimbă numai capul tractor (fără a avea loc mani
pularea sau transbordarea mărfurilor), introduceți în această casetă numărul de
înmatriculare și naționalitatea noului cap tractor. În astfel de cazuri nu este
necesară viza autorităților vamale.
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▼B
ANEXA B-03
LISTA DE ARTICOLE
CAPITOLUL I
Model de listă de articole

▼M3
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▼B
CAPITOLUL II
Note și date pentru lista de articole
Acronimul „BCP” („business continuity plan” – plan de asigurare a continuității
activității) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică
procedura de rezervă definită în [Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 952/2013] care este adoptat în
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) din cod și descrisă în anexa 7204 din același regulament. Lista de articole tranzit/securitate conține informațiile
specifice articolelor de marfă din declarație.
Casetele din lista de articole se pot mări pe verticală. În plus față de prevederile
din notele explicative de la anexa B, informațiile trebuie să fie imprimate după
cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:
(1) Caseta MRN – conform anexei B- 04. MRN trebuie imprimat pe prima
pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste
formulare sunt utilizate în contextul BCP, caz în care nu se alocă niciun
MRN.
(2) Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:
(a) ►C2 Caseta Tipul declarației (1/3) – dacă statutul mărfurilor este
uniform pentru întreaga declarație, caseta nu se va completa; în cazul
unei trimiteri mixte, se tipărește statutul real, T1, T2 sau T2F. ◄
(b) Caseta formulare (1/4):
— Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;
— A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (lista de
articole tranzit/securitate).
(c) Caseta articol nr. (1/6) – numărul de serie al articolului respectiv;
(d) Caseta cod mod. plt. ch. transp (4/2) – a se indica codul modalității de
plată a cheltuielilor de transport.
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▼B
ANEXA B-04

▼C1
DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE TRANZIT/SECURITATE („TSAD”)

▼B
TITLUL I
Model de document de însoțire tranzit/securitate

▼C2
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▼B
TITLUL II
Note și date pentru documentul de însoțire tranzit/securitate
Acronimul „BCP” („business continuity plan” – plan de asigurare a continuității
activității) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică
procedura de rezervă definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447 care este adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera
(a) din cod și descrisă în anexa 72-04 din același regulament. Documentul de
însoțire tranzit/securitate conține informații valabile pentru întreaga declarație.
Informațiile din documentul de însoțire tranzit/securitate se bazează pe datele din
declarația de tranzit. Acolo unde este necesar, respectivele informații vor fi
modificate de către titularul regimului de tranzit și/sau verificate de biroul de
plecare.
În plus față de prevederile din notele de la anexa B, datele trebuie să fie
imprimate după cum urmează:
1. Caseta MRN
MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu
excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul BCP,
caz în care nu se alocă niciun MRN.
„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul
„codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.
2. Caseta Decl. sec.:
A se indica codul S în cazul în care documentul de însoțire tranzit/securitate
conține și informații de securitate. În cazul în care acest document nu conține
informații de securitate, caseta rămâne necompletată.
3. Caseta Formulare (1/4):
Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;
A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (inclusiv lista de
articole).
4. Caseta Număr de referință/UCR (2/4):
A se indica LRN și/sau UCR.
LRN – un număr de referință local, definit în anexa B.

▼C2
UCR – un număr de referință unic al trimiterii menționate în anexa B titlul II
E.D. 2/4 Numărul de referință/UCR.

▼B
5. În spațiul de sub caseta Numărul de referință/UCR 2/4:

▼C2
Numele și adresa biroului vamal căruia i se trimite exemplarul de returnat al
documentului de însoțire tranzit/securitate.

▼B
6. Caseta Ind.circ.spec (1/7):

▼C2
A se introduce indicatorul de împrejurare specifică.

▼B
7. Caseta Biroul de plecare (C):
— numărul de referință al biroului de plecare;
— data de acceptare a declarației de tranzit;
— numele și numărul autorizației expeditorului agreat (după caz).
8. ►C2 Caseta Controlat de biroul de plecare (D): ◄
— rezultatele controlului,
— ►C2 sigiliile aplicate sau mențiunea „- -” identificând „Derogarea –
99201”; ◄
— mențiunea „Itinerar obligatoriu”, după caz.
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▼B
Documentul de însoțire tranzit/securitate nu face obiectul niciunei modificări,
adăugări sau suprimări, în afară de cazul în care prezentul regulament conține
o indicație contrară.
9. Formalități în cursul transportului

▼C2
Următoarea procedură se aplică până la momentul în care NCTS permite auto
rităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.
Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele
sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe
documentul de însoțire tranzit/securitate care însoțește mărfurile. Aceste mențiuni
se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul
responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură
ce se desfășoară operațiunile aferente. Datele pot fi adăugate lizibil, de mână, caz
în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.

▼B
Transportatorul nu poate efectua transbordarea decât după ce a obținut autorizația
autorităților vamale ale țării în care trebuie să aibă loc transbordarea.
Atunci când respectivele autorități consideră că respectiva operațiune de tranzit
unional poate continua în mod normal și după ce au luat, în funcție de situație,
măsurile necesare, acestea vizează documentele de însoțire tranzit/securitate.
Autoritățile vamale de la biroul de tranzit sau de la biroul de destinație, după caz,
au obligația de a introduce în sistem datele adăugate pe documentul de însoțire
tranzit/securitate. Datele pot fi de asemenea introduse de către destinatarul agreat.
Aceste mențiuni se referă la următoarele casete:
— Transbordare: a se utiliza caseta Transbordare (7/1)
Caseta Transbordare (7/1)
Primele trei rânduri din această casetă trebuie completate de către transportator în
cazul în care, în cursul operațiunii respective, mărfurile sunt transbordate dintr-un
mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul.
Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere
destinate transportului cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza
titularul regimului de tranzit să nu completeze ►M3 caseta Identitatea mijlocului
de transport la plecare (7/7) și caseta Naționalitatea mijlocului de transport la
plecare (7/8) ◄, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice
furnizarea identității și a naționalității mijlocului de transport în momentul
întocmirii declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să
garanteze introducerea ulterioară în caseta 7/1 a informațiilor corespunzătoare
privind mijloacele de transport.
— ►C2 Alte incidente: a se utiliza caseta Alte incidente în timpul transportului
(7/19).
Caseta Alte incidente în timpul transportului (7/19) ◄
Caseta se completează în conformitate cu obligațiile existente în materie de
tranzit.
În plus, în cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și pe durata
transportului se schimbă numai vehiculul tractor (fără a avea loc manipularea sau
transbordarea mărfurilor), introduceți în această casetă numărul de înmatriculare
și naționalitatea noului vehicul tractor. În astfel de cazuri nu este necesară viza
autorităților vamale.”
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▼B
ANEXA B-05
LISTA DE ARTICOLE TRANZIT/SECURITATE („TSLoI”)
TITLUL I
Model de listă de articole tranzit/securitate

▼M3
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▼B
TITLUL II
Note și date pentru lista de articole tranzit/securitate
Acronimul „BCP” (business continuity plan – plan de asigurare a continuității
activității) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică
procedura de rezervă definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447, care este adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera
(a) din cod, și descrisă în anexa 72-04 din același regulament. Lista de articole
tranzit/securitate conține informațiile specifice articolelor de marfă din declarație.
Casetele din lista de articole se pot mări pe verticală. În plus față de prevederile
din notele explicative de la anexa B, informațiile trebuie să fie imprimate după
cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:
(1) Caseta MRN – conform anexei B- 04. MRN trebuie imprimat pe prima
pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste
formulare sunt utilizate în contextul BCP, caz în care nu se alocă niciun
MRN.
(2) Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:
(a) caseta articol nr. (1/6) – numărul de serie al articolului respectiv;
(b) caseta Cod mod. plt. ch. transp (4/2) – a se indica codul modalității de
plată a cheltuielilor de transport;
(c) ►C2 UNDG (6/12) – Codul ONU pentru mărfuri periculoase; ◄
(d) caseta Formulare (1/4):
— prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;
— a doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (lista de
articole tranzit/securitate).
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▼B
ANEXA 12-01
CERINȚE
COMUNE
ÎN
MATERIE
DE
DATE
PENTRU
ÎNREGISTRAREA OPERATORILOR ECONOMICI ȘI A ALTOR
PERSOANE
TITLUL I
Cerințe în materie de date
CAPITOLUL 1
Note introductive la tabelul cerințelor în materie de date
1. Sistemul central utilizat pentru înregistrarea operatorilor economici și a altor
persoane cuprinde elementele de date definite în titlul I capitolul 3.
2. Elementele de date care trebuie furnizate figurează în tabelul cerințelor în
materie de date. Dispozițiile specifice privind fiecare element de date, astfel
cum sunt descrise în titlul II, se aplică fără a aduce atingere statutului
elementelor de date, așa cum este definit în tabelul cerințelor în materie de
date.
3. Formatele cerințelor în materie de date descrise în prezenta anexă sunt speci
ficate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, care este
adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) din cod.
4. ►C2 Simbolurile „A” sau „B” enumerate în capitolul 3 de mai jos nu
schimbă cu nimic faptul că anumite date sunt colectate numai atunci când
circumstanțele justifică acest lucru. ◄
5. Înregistrarea EORI poate fi eliminată numai dacă au trecut 10 ani de la data
expirării.
CAPITOLUL 2
Legenda tabelului
Secțiunea 1
Titlurile coloanelor
Numărul elementului de date

Numărul de ordine alocat elementului
de date respectiv

Denumirea elementului de date

Denumirea
respectiv

elementului

de

date

Secțiunea 2
Simboluri folosite în celule
Simbol

Descrierea simbolului

A

Obligatoriu: date solicitate de fiecare stat membru.

B

Opțional pentru statele membre: date pe care statele
membre pot hotărî să le ceară sau nu.
CAPITOLUL 3
Tabelul cerințelor în materie de date
E.D. Nr.

E.D. Denumirea

E.D. obligatoriu/opțional

1

Numărul EORI

A

2

Numele complet al persoanei

A

3

Adresa de stabilire/adresa de reședință

A
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▼B
E.D. Nr.

E.D. Denumirea

E.D. obligatoriu/opțional

4

Stabilirea pe teritoriul vamal al Uniunii

A

5

Codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA

A

6

Statutul juridic

B

7

Date de contact

B

8

Numărul de identificare unic acordat de o țară terță

B

9

Acordul pentru divulgarea datelor cu caracter personal
menționate la punctele 1, 2 și 3

A

10

Denumirea scurtă

A

11

Data stabilirii

B

12

Tipul persoanei

B

13

Activitatea economică principală

B

14

Data de începere a valabilității numărului EORI

A

15

Data de expirare a numărului EORI

A

TITLUL II
Note referitoare la cerințele ÎN materie de date
Introducere
Descrierile și notele care figurează în prezentul titlu se aplică elementelor de date
menționate în tabelul cerințelor în materie de date de la titlul 1.
Cerințe în materie de date
1.

Numărul EORI

Numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18).
2.

Numele complet al persoanei

Pentru persoanele fizice:
Numele persoanei așa cum apare indicat într-un document de călătorie recunoscut
ca fiind valabil pentru trecerea frontierei externe a Uniunii sau în registrul
național al persoanelor din statul membru de reședință.
Pentru operatorii economici care sunt incluși în registrul întreprinderilor din statul
membru de stabilire:
Denumirea juridică a operatorului economic, astfel cum apare în registrul
comerțului din țara de stabilire.
Pentru operatorii economici care nu sunt incluși în registrul comerțului din statul
membru de stabilire:
Denumirea juridică a operatorului economic, astfel cum apare în actul de
stabilire.
3.

Adresa de stabilire/adresa de reședință

Adresa completă a locului în care persoana este stabilită/își are reședința, inclusiv
codul de identificare al țării sau al teritoriului.
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▼B
4.

Stabilirea pe teritoriul vamal al Uniunii

A se indica dacă operatorul economic este sau nu stabilit pe teritoriul vamal al
Uniunii. Acest element de date este folosit numai pentru operatorii economici cu
domiciliul într-o țară terță.
5.

Codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA

Dacă sunt atribuite de statele membre.
6.

Statutul juridic

Astfel cum este indicat în actul de stabilire.
7.

Date de contact

Numele persoanei de contact, adresa și oricare dintre următoarele informații:
număr de telefon, număr de fax, adresă de poștă electronică.
8.

Numărul de identificare unic acordat de o țară terță

În cazul unei persoane care nu este stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii:

▼C2
Numărul de identificare atribuit persoanei în cauză de către autoritățile
competente ale unei țări terțe pentru identificarea operatorilor economici în
scopuri vamale.

▼B
9.

Acordul pentru divulgarea datelor cu caracter personal menționate la
punctele 1, 2 și 3

A se indica dacă acest acord a fost sau nu dat.
10. Denumirea scurtă
Denumirea scurtă a persoanei înregistrate.
11. Data stabilirii
Pentru persoanele fizice:
Data nașterii
Pentru persoanele juridice și asocierile de persoane menționate la articolul 5
alineatul (4) din cod: data stabilirii, astfel cum se menționează în registrul
comerțului din țara de stabilire sau în actul de stabilire în cazul în care
persoana sau asociația nu este înregistrată în registrul comerțului.
12. Tipul persoanei
Codul care trebuie utilizat
13. Activitatea economică principală
Codul activității economice principale conform clasificării statistice a activităților
economice în Comunitatea Europeană (NACE), menționat în registrul comerțului
din statul membru vizat.
14. Data de începere a valabilității numărului EORI
Prima zi a perioadei de valabilitate a înregistrării EORI. Este vorba despre prima
zi în care operatorul economic poate utiliza numărul EORI pentru schimburi cu
autoritățile vamale. Data de începere nu poate fi anterioară datei de stabilire.
15. Data de expirare a numărului EORI
Ultima zi a perioadei de valabilitate a înregistrării EORI. Este vorba despre
ultima zi în care operatorul economic poate utiliza numărul EORI pentru
schimburi cu autoritățile vamale.
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▼B
ANEXA 22-01

▼C1
Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau transformare
substanțială care conferă originea nepreferențială

▼B
NOTE INTRODUCTIVE
1.

Definiții

1.1. ►C2 Trimiterile la „fabricarea”, „producerea” sau „transformarea”
mărfurilor includ orice tip de operațiune de prelucrare, asamblare sau trans
formare.
Metodele de obținere a mărfurilor includ fabricarea, producerea, transfor
marea, creșterea, cultivarea, reproducerea, mineritul, extracția, recoltarea,
pescuitul, prinderea în capcane, strângerea, colectarea, vânătoarea și
capturarea. ◄
1.2. „Materialele” includ ingrediente, elemente, componente, subansambluri și
mărfuri care au fost încorporate fizic într-o altă marfă sau care au fost
supuse unui proces în cursul producerii unei alte mărfi.
„Material originar” înseamnă un material a cărui țară de origine, stabilită în
conformitate cu prezentele norme, este aceeași cu țara în care materialul este
folosit în producție.
„Material neoriginar” înseamnă un material a cărui țară de origine, stabilită
în conformitate cu prezentele norme, nu este aceeași cu țara în care mate
rialul este folosit în producție.
„Produs” înseamnă produsul fabricat, chiar dacă este destinat să fie folosit
ulterior într-o altă operațiune de fabricare.
1.3. Regula privind valoarea adăugată
(a) „Regula privind valoarea adăugată de X%” înseamnă fabricarea în
cadrul căreia valoarea adăugată dobândită în urma prelucrării și a trans
formării efectuate și, dacă este cazul, a încorporării de elemente
provenind din țara de fabricație reprezintă cel puțin X% din prețul
franco fabrică al produsului. „X” reprezintă procentul indicat pentru
fiecare poziție.
(b) „Valoarea dobândită în urma prelucrării și a transformării efectuate și a
încorporării de elemente provenind din țara de fabricație” înseamnă
creșterea valorii care rezultă din asamblarea propriu-zisă, inclusiv
orice operațiune de pregătire, de finisare și de control, și din încor
porarea oricăror elemente originare din țara în care au fost efectuate
operațiunile în cauză, inclusiv profitul și costurile generale suportate
în țara respectivă ca urmare a operațiunilor.
(c) ►C2 „Preț franco fabrică” înseamnă prețul plătit sau care trebuie plătit
pentru produsul gata de ridicare de la sediul fabricantului în a cărui
întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare; acest preț
trebuie să reflecte toate costurile legate de fabricarea produsului
(inclusiv costul tuturor materialelor utilizate), din care se scad toate
taxele interne care sunt sau care pot fi rambursate atunci când
produsul obținut este exportat sau reexportat. ◄

▼C2
În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile aferente
fabricării produsului suportate efectiv, prețul franco fabrică înseamnă suma
tuturor acestor costuri, din care se scad orice taxe interne care sunt sau pot fi
rambursate atunci când produsul obținut este exportat sau reexportat.

▼B
1.4. Confecționare completă
Sintagma „confecționare completă” utilizată în listă înseamnă că trebuie
realizate toate operațiunile ulterioare tăierii țesăturii ori tricotării sau
croșetării materialului direct într-o anumită formă. Cu toate acestea,
confecționarea nu este considerată în mod necesar incompletă atunci când
nu se realizează una sau mai multe operațiuni de finisare.
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▼B
1.5. Atunci când în prezenta anexă se folosește termenul „țară”, acesta se inter
pretează ca referindu-se la „țară sau teritoriu”.

2.

Aplicarea regulilor din prezenta anexă

2.1. Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică mărfurilor pe baza clasificării
lor în Sistemul armonizat, dar și pe baza altor criterii care pot fi prevăzute în
plus față de pozițiile sau subpozițiile Sistemului armonizat create special în
scopul prezentei anexe. O poziție sau o subpoziție a Sistemului armonizat
care este divizată în continuare pe baza acestor criterii este denumită
în prezenta anexă „poziție fracționată” sau „subpoziție fracționată”.
►M3 „Sistemul armonizat” sau „SA” înseamnă nomenclatura mărfurilor
instituită prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de
denumire și codificare a mărfurilor, astfel cum a fost modificată ultima
dată prin Recomandarea din 27 iunie 2014 a Consiliului de Cooperare
Vamală (denumit în continuare „SA 2017”). ◄

Clasificarea mărfurilor la poziții sau subpoziții ale Sistemului armonizat este
reglementată de Regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat și
de orice notă referitoare la secțiuni, capitole și subpoziții ale acestui sistem.
Aceste note și reguli sunt parte integrantă din Nomenclatura combinată, care
figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului.
Pentru identificarea corectă a unei poziții fracționate sau a unei subpoziții
fracționate pentru anumite mărfuri din prezenta anexă, Regulile generale de
interpretare a Sistemului armonizat și orice notă referitoare la secțiuni,
capitole și subpoziții ale acestui sistem se aplică mutatis mutandis, cu
excepția cazului în care prezenta anexă prevede dispoziții contrare.

2.2. Trimiterea la o modificare a clasificării tarifare în regulile primare prevăzute
mai jos se aplică numai materialelor neoriginare.

2.3. Materialele care au dobândit caracterul originar într-o țară sunt considerate
materiale originare din țara respectivă în scopul stabilirii originii unei mărfi
în care sunt încorporate materialele respective sau a unei mărfi fabricate din
aceste materiale prin prelucrare sau transformare ulterioară în țara respectivă.

2.4. Atunci când nu este practic din punct de vedere comercial să se păstreze
stocuri separate de materiale sau mărfuri interschimbabile originare din țări
diferite, țara de origine a materialelor sau a mărfurilor amestecate care sunt
interschimbabile poate fi stabilită pe baza unei metode de gestionare a
stocurilor recunoscută în țara în care materialele sau mărfurile au fost ames
tecate.

2.5. În scopul aplicării regulilor primare bazate pe o modificare a clasificării
tarifare, materialele neoriginare care nu respectă regulile primare nu sunt
luate în considerare, dacă nu se prevede altfel într-un capitol anume, cu
condiția ca valoarea totală a materialelor respective să nu depășească
10 % din prețul franco fabrică al mărfii.

2.6. Regulile primare prevăzute la nivel de capitol (reguli primare de capitol) au
aceeași valoare ca regulile primare prevăzute la nivel de subdiviziune și pot
fi aplicate alternativ.

3.

Glosar
Atunci când se bazează pe o modificare a clasificării tarifare, regulile
primare de la nivelul subdiviziunilor pot fi exprimate cu ajutorul abrevierilor
de mai jos.
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▼B
CC —

modificare către capitolul în cauză de la orice alt capitol

CTH —

modificare către poziția în cauză de la orice altă poziție

CTSH —

modificare către subpoziția în cauză de la orice altă subpoziție
sau de la orice altă poziție

CTHS —

modificare către poziția fracționată în cauză de la orice altă
fracțiune a acestei poziții sau de la orice altă poziție

CTSHS — modificare către subpoziția fracționată în cauză de la orice altă
fracțiune a acestei subpoziții sau de la orice altă subpoziție sau
poziție
SECȚIUNEA I
ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
CAPITOLUL 2
Carne și organe comestibile
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1.

În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2.

Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea
materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.

3.

În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul
cerut, originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Notă de capitol:
Atunci când regula primară pentru pozițiile 0201-0206 nu este îndeplinită, carnea
(organele) este (sunt) considerată(e) originară(e) din țara în care animalele din
care a (au) fost obținută(e) au fost îngrășate sau crescute pentru perioada cea mai
lungă de timp.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

0201

Carne de animale din specia Originea mărfurilor de la
bovine, proaspătă sau refrige această poziție este țara în
rată.
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
trei luni înainte de sacrificare.

0202

Carne de animale din specia
bovine, congelată

Originea mărfurilor de la
această poziție este țara în
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
trei luni înainte de sacrificare.

0203

Carne de animale din specia
porcine, proaspătă, refrigerată
sau congelată.

Originea mărfurilor de la
această poziție este țara în
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
două luni înainte de sacrifi
care.
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▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

0204

Carne de animale din speciile
ovine sau caprine, proaspătă,
refrigerată sau congelată.

Originea mărfurilor de la
această poziție este țara în
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
două luni înainte de sacrifi
care.

0205

Carne de cal, de măgar sau de
catâr, proaspătă, refrigerată
sau congelată.

Originea mărfurilor de la
această poziție este țara în
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
trei luni înainte de sacrificare.

0206

Organe
comestibile
de
animale din speciile bovine,
porcine, ovine, caprine, de
cai, de măgari sau de catâri,
proaspete, refrigerate sau
congelate.

Originea mărfurilor de la
această poziție este țara în
care animalul a fost îngrășat
pentru o perioadă de cel puțin
trei luni înainte de sacrificare
sau, în cazul porcinelor,
ovinelor și caprinelor, pentru
o perioadă de cel puțin două
luni înainte de sacrificare.

▼M3

▼B
CAPITOLUL 4
Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile
de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1.

În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2.

Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului; cu toate
acestea, originea unui amestec de produse de la pozițiile 0401-0404 este țara
de origine a materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea substanței
uscate a amestecului. Greutatea materialelor având aceeași origine se ia în
considerare în ansamblu.

3.

În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul
cerut, originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 0408

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

- Ouă de păsări, fără coajă și
gălbenușuri de ou, uscate

Originea mărfurilor este țara în
care a avut loc uscarea (după
spargere și separare, dacă este
cazul):
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▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

— ouălor de pasăre în coajă,
proaspete sau conservate,
încadrate la poziția SA
ex 0407
— ouălor de pasăre fără coajă,
altele decât cele uscate,
încadrate la poziția SA
ex 0408
— gălbenușurilor de ou, altele
decât cele uscate, încadrate
la poziția SA ex 0408
SECȚIUNEA II
PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
CAPITOLUL 9
Cafea, ceai, maté și mirodenii
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1.

În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2.

Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea
materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.

3.

În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul
cerut, originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

- Cafea neprăjită:
0901 11

- - Nedecafeinizată

►C2 Originea mărfurilor de
la această subpoziție este țara
în care au fost obținute în stare
naturală sau netransformată. ◄

0901 12

- - Decafeinizată

►C2 Originea mărfurilor de
la această subpoziție este țara
în care au fost obținute în stare
naturală sau netransformată. ◄

- Cafea prăjită
0901 21

- - Nedecafeinizată

CTSH

0901 22

- - Decafeinizată

CTSH
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▼M3
CAPITOLUL 11
Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de
grâu
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1. În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.
2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea
materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.
3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut,
originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.
Regulă reziduală de capitol:
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celeilalte (celorlalte) reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este
țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza greutății mate
rialelor.

Cod SA 2017

Descrierea mărfurilor

Reguli
primare

1101

Făină de grâu sau de meslin

CC

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin

CC

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din
cereale

CC

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu
decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite,
tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la
poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați,
sub formă de fulgi sau zdrobiți

CC

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub
formă de pelete, din cartofi

CC

1106

Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate de la
poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau
tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de
la capitolul 8

CC

1107

Malț, chiar prăjit

CC

1108

Amidon și fecule; inulină

CTH

1109

Gluten de grâu, chiar uscat

CTH

▼B
CAPITOLUL 14
Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și
necuprinse în altă parte
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1. În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.
2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea
materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.
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▼B
3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut,
originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 1404

Descrierea mărfurilor

Linters de bumbac, albite

Reguli primare

Originea mărfurilor este țara în
care produsul este fabricat din
bumbac brut, a cărui valoare
nu depășește 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

SECȚIUNEA IV
PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE
ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN
PRELUCRAȚI
CAPITOLUL 17
Zaharuri și produse zaharoase
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1. În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea
materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.

3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut,
originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză
chimic pură, în stare solidă

CC

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza,
glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure,
în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu sau adăugat aromatizanți sau coloranți; înlo
cuitori de miere, chiar amestecați cu miere
naturală; zaharuri și melase caramelizate

Conform preci
zărilor referitoare
la
pozițiile
fracționate.
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►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 1702 (a)

- Lactoză, maltoză, glucoză și fructoză
chimic pure

CTHS

ex 1702 (b)

- Altele

CC

1703

Melase rezultate din extracția sau rafinarea
zahărului

CC

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv
ciocolată albă)

CTH

CAPITOLUL 20
Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor
1. În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului; cu toate
acestea, originea unui amestec de produse de la poziția 2009 [sucuri de
fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, cu
sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori] este țara de origine a mate
rialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea substanței uscate a ameste
cului. Greutatea materialelor având aceeași origine se ia în considerare în
ansamblu.

3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut,
originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și
a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din
care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății
materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 2009

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

►M3 Suc de struguri ◄

CTH, cu excepția mustului de
struguri de la poziția 2204

CAPITOLUL 22
Băuturi, lichide alcoolice și oțet
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor
1. În scopul acestei reguli reziduale, „amestec” înseamnă operațiunea deliberată
și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai
multe materiale fungibile.

2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a
materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului; cu toate
acestea, originea unui amestec de vinuri (poziția 2204), vermuturi (poziția
2205), distilate, rachiuri, lichioruri și băuturi spirtoase (poziția 2208) este
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țara de origine a materialelor care reprezintă peste 85 % din volumul ames
tecului. Greutatea sau volumul materialelor având aceeași origine se ia în
considerare în ansamblu.

3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut,
originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Pentru mărfurile de la acest capitol, cu excepția poziției 2208, atunci când țara de
origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli
reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară
partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 2204

Vinuri din struguri proaspeți
pentru prepararea vermutului,
cu adaos de must de struguri,
concentrat sau nu, sau de
alcool

►C2 Originea mărfurilor este
țara în care au fost obținuți
strugurii în stare naturală sau
netransformată. ◄

ex 2205

Vermuturi

Fabricare din
proaspeți, cu
din struguri,
nu, sau de
poziția 2204

vin de struguri
adaos de must
concentrat sau
alcool, de la

SECȚIUNEA VI
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR
CONEXE
CAPITOLUL 34
Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate
lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere,
lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și
preparate dentare pe bază de ipsos
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 3401

Fetru și materiale nețesute,
impregnate, îmbibate sau
acoperite cu săpun sau
detergent

Fabricarea din fetru sau din
materiale nețesute

ex 3405

Fetru și materiale nețesute,
impregnate, îmbibate sau
acoperite cu ceară și creme
pentru încălțăminte, ceară de
parchet, materiale de lustruit
pentru caroserii, sticlă sau
metal, pastă și praf pentru
curățat și preparate similare

Fabricarea din fetru sau din
materiale nețesute
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CAPITOLUL 35
Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule
modificate; cleiuri; enzime
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 3502

Descrierea mărfurilor

Albumină din ou uscată:

Reguli primare

Uscarea (după spargere
separare, după caz):

și

— ouălor de pasăre în coajă,
proaspete sau conservate,
încadrate la poziția SA
ex 0407;
— ouălor de pasăre fără
coajă, altele decât cele
uscate,
încadrate
la
poziția SA ex 0408; sau
— albușurilor de ou, altele
decât
cele
uscate,
încadrate la poziția SA
ex 3502.
SECȚIUNEA VIII
PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN
ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE;
ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE
SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE
DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)
CAPITOLUL 42
Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj,
bagaje de mână și articole similare; Articole din intestine de animale
(altele decât cele de la viermii de mătase)
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 4203

Descrierea mărfurilor

- Îmbrăcăminte din piele
naturală sau reconstituită

Reguli primare

Confecționare completă

SECȚIUNEA X
PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE
CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI
MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA
CAPITOLUL 49
Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare;
manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.
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►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 4910

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

Calendare ceramice de orice fel, imprimate,
inclusiv calendare cu file detașabile,
decorate

CTH

SECȚIUNEA XI
MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
CAPITOLUL 50
Mătase
Notă de capitol:
Termoimprimarea trebuie să fie însoțită de imprimarea hârtiei copiative pentru a
fi considerată drept operațiune care conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5001

Gogoși de viermi de mătase de pe
care se pot depăna fire.

CTH

5002

Mătase brută (nerăsucită).

CTH

5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși
nedepănabile, deșeuri de fire și
destrămătură).

CTH

5004

Fire de mătase (altele decât firele
din
deșeuri
de
mătase)
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
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►M3 Cod SA
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5005

Descrierea mărfurilor

Fire din deșeuri de mătase,
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Reguli primare

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5006

Fire de mătase sau din deșeuri de
mătase,
condiționate
pentru
vânzarea cu amănuntul; intestine
de viermi de mătase.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5006 (a)

Intestine de viermi de mătase

CTH

ex 5006 (b)

Altele

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri
de mătase

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare.
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CAPITOLUL 51
Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal
Notă de capitol:
Termoimprimarea trebuie să fie însoțită de imprimarea hârtiei copiative pentru a
fi considerată drept operațiune care conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5101

Lână, necardată, nepieptănată

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5101 (a)

- Lână uscoasă, inclusiv lâna
spălată înainte de separarea de
piele:

CTH

ex 5101 (b)

- degresată, necarbonizată

Fabricare din lână uscoasă, inclusiv din
deșeuri de lână, a căror valoare nu
depășește 50 % din prețul franco fabrică
al produsului

ex 5101 (c)

- carbonizată

Fabricare din lână degresată, necarbonizată,
a cărei valoare nu depășește 50 % din
prețul franco fabrică al produsului

5102

Păr fin sau grosier, necardat și
nepieptănat.

CTH

5103

Deșeuri de lână sau de păr fin sau
grosier de animale, inclusiv deșeuri
de fire, cu excepția destrămăturii.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5103 (a)

carbonizate

Fabricare din deșeuri necarbonizate, a căror
valoare nu depășește 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

ex 5103 (b)

Altele

CTH

5104

Destrămătură de lână sau de păr fin
sau grosier de animale.

CTH

5105

Lână, păr fin sau grosier, cardate CTH
sau pieptănate (inclusiv „lână piep
tănată în vrac”).
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►M3 Cod SA
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5106

Fire
din
lână
cardată,
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5107

Fire
din
lână
pieptănată,
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5108

Fire din păr fin de animale, cardate
sau
pieptănate,
necondiționate
pentru vânzarea cu amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5109

Fire din lână sau din păr fin de
animale,
condiționate
pentru
vânzarea cu amănuntul

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5110

Fire din păr grosier sau din păr de
cal (inclusiv fire din păr de cal
îmbrăcate),
chiar
condiționate
pentru vânzarea cu amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5111

Țesături din lână cardată sau din
păr fin de animale, cardat.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5112

Țesături din lână pieptănată sau din
păr fin de animale, pieptănat.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5113

Țesături din păr grosier de animale
sau din păr de cal

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare
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CAPITOLUL 52
Bumbac
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5201

Bumbac, necardat și nepieptănat.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5201 (a)

albit

Fabricarea din bumbac brut, a cărui valoare
nu depășește 50 % din prețul franco fabrică
al produsului

ex 5201 (b)

Altele

CTH

5202

Deșeuri de bumbac (inclusiv CTH
deșeuri de fire de bumbac și destră
mătură).

5203

Bumbac, cardat sau pieptănat.

CTH

5204

Ață de cusut din bumbac, chiar
condiționată pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5205

Fire din bumbac (altele decât ața de
cusut),
care
conțin
bumbac
minimum 85 % din greutate,
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5206

Fire din bumbac (altele decât ață de
cusut), care conțin bumbac sub
85 % din greutate, necondiționate
pentru vânzarea cu amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5207

Fire de bumbac (altele decât ață de
cusut) condiționate pentru vânzarea
cu amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5208

Țesături din bumbac, care conțin
bumbac minimum 85 % din
greutate, cu o greutate de
maximum 200 g/m2

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare
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5209

5210

5211

5212

Descrierea mărfurilor

Țesături din bumbac, care conțin
bumbac minimum 85 % din
greutate, având o greutate de peste
200 g/m2

Țesături din bumbac, care conțin
bumbac sub 85 % din greutate,
amestecate în principal sau numai
cu fibre sintetice sau artificiale,
având o greutate de maximum 200
g/m2

Reguli primare

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

Țesături din bumbac, care conțin
bumbac sub 85 % din greutate,
amestecate în principal sau numai
cu fibre sintetice sau artificiale,
având o greutate de peste 200 g/m2

Fabricare din fire

Alte țesături din bumbac.

Fabricare din fire

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

CAPITOLUL 53
Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5301

In brut sau prelucrat, dar nefilat;
câlți și deșeuri din in (inclusiv
deșeuri din fire și destrămătură).

CTH

5302

Cânepă (Cannabis sativa L.) brută
sau prelucrată, dar nefilată; câlți și
deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri
din fire și destrămătură).

CTH
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5303

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

Iută și alte fibre textile liberiene CTH
(exceptând inul, cânepa și ramia),
brute sau prelucrate, dar nefilate;
câlți și deșeuri din aceste fibre
(inclusiv deșeuri din fire și destră
mătură).

[5304]

5305

Fibre din nucă de cocos, de abaca
(cânepa de Manila sau Musa textilis
Nee), ramia sau alte fibre textile
vegetale nedenumite și necuprinse
în altă parte, brute sau prelucrate,
dar nefilate; câlți și deșeuri din
aceste fibre (inclusiv deșeuri din
fire și destrămătură).

CTH

5306

Fire din in.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5307

Fire din iută sau din alte fibre
textile liberiene de la poziția 5303.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
5308

Fire din alte fibre textile vegetale;
fire din hârtie.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5308 (a)

F
- ire din alte fibre textile vegetale

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

ex 5308 (b)

- Fire din hârtie

CTH

5309

Țesături din in.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5310

Țesături din iută sau din alte fibre
textile liberiene de la poziția 5303.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5311

Țesături din alte fibre textile
vegetale; țesături din fire de hârtie.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.
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ex 5311 (a)

Descrierea mărfurilor

Țesături
vegetale

din

alte

fibre

Reguli primare

textile

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

ex 5311 (b)

Țesături din fire de hârtie

CTH

CAPITOLUL 54
Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale
textile sintetice sau artificiale
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

5401

Descrierea mărfurilor

Ață de cusut din filamente sintetice
sau artificiale, chiar condiționată
pentru vânzarea cu amănuntul.

Reguli primare

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5402

Fire din filamente sintetice (altele
decât ața de cusut), necondiționate
pentru vânzarea cu amănuntul,
inclusiv monofilamentele sintetice
sub 67 decitex.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
5403

Fire din filamente artificiale (altele
decât ața de cusut), necondiționate
pentru vânzarea cu amănuntul,
inclusiv monofilamentele artificiale
având sub 67 decitex.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5404

Monofilamente
sintetice
de
minimum 67 decitex, care au cea
mai mare dimensiune a secțiunii
transversale de maximum 1 mm;
benzi și forme similare (de
exemplu, paie artificiale), din
materiale textile sintetice, cu o
lățime aparentă de maximum 5 mm.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
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5405

Descrierea mărfurilor

Monofilamente
artificiale
de
minimum 67 decitex, care au cea
mai mare dimensiune a secțiunii
transversale de maximum 1 mm;
benzi și forme similare (de
exemplu,
pai
artificial), din
materiale textile artificiale, cu o
lățime aparentă de maximum 5 mm.

Reguli primare

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5406

Fire din filamente sintetice sau arti Fabricare din:
ficiale (altele decât ața de cusut),
condiționate pentru vânzarea cu — fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
amănuntul.
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5407

5408

Țesături din fire de filamente
sintetice,
inclusiv
țesăturile
obținute din produsele de la
poziția 5404.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

Țesături din fire de filamente artifi Fabricare din fire
ciale, inclusiv țesături obținute din
produsele menționate la poziția sau
5405.
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare
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▼C2
Fibre sintetice sau artificiale discontinue

▼B
Notă de capitol:
Termoimprimarea trebuie să fie însoțită de imprimarea hârtiei copiative pentru a
fi considerată drept operațiune care conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5501

Cabluri din filamente sintetice.

Fabricare din substanțe chimice sau paste
textile

5502

Cabluri din filamente artificiale.

Fabricare din substanțe chimice sau paste
textile

5503

Fibre
sintetice
discontinue,
necardate și nepieptănate și nici
altfel prelucrate pentru filare.

Fabricare din substanțe chimice sau paste
textile

5504

Fibre
artificiale
discontinue,
necardate și nepieptănate, nici
altfel prelucrate pentru filare.

Fabricare din substanțe chimice sau paste
textile

5505

Deșeuri din fibre sintetice sau arti Fabricare din materiale chimice sau paste
ficiale
(inclusiv
pieptănătură, textile
deșeuri de fire și destrămătură).

5506

Fibre sintetice discontinue, cardate,
pieptănate sau altfel prelucrate
pentru filare.

Fabricare din materiale chimice sau paste
textile sau din deșeuri încadrate la poziția
5505.

5507

Fibre
artificiale
discontinue,
cardate, pieptănate sau altfel
prelucrate pentru filare.

Fabricare din materiale chimice sau paste
textile sau din deșeuri încadrate la poziția
5505.

5508

Ață de cusut din fibre sintetice sau
artificiale
discontinue,
chiar
condiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului
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5509

Descrierea mărfurilor

Fire din fibre sintetice discontinue
(altele decât ața de cusut),
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Reguli primare

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5510

Fire din fibre artificiale discontinue
(altele decât ața de cusut),
necondiționate pentru vânzarea cu
amănuntul.

Fabricare din:
— fibre naturale necardate, nepieptănate
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului

5511

Fire din fibre sintetice sau artificiale ►C1 Fabricare din:
discontinue (altele decât ața de
cusut),
condiționate
pentru
— fibre naturale necardate, nepieptănate
vânzarea cu amănuntul.
sau pregătite în alt mod pentru filare;
— grej sau deșeuri de mătase;
— materiale chimice sau din paste textile;
sau
— fibre sintetice sau artificiale discon
tinue, necardate, nepieptănate și nepre
gătite în alt mod pentru filare
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

sau
Imprimare sau vopsire a firelor sau a
monofilamentelor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare sau de
finisare (răsucirea sau texturarea nefiind
considerate ca făcând parte din aceste
operațiuni), valoarea materialelor neori
ginare (inclusiv firele) nedepășind 48 %
din prețul franco fabrică al produsului ◄
5512

Țesături
din
fibre
sintetice
discontinue care conțin minimum
85 % din greutate fibre sintetice
discontinue.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5513

Țesături din fibre sintetice discon Fabricare din fire
tinue, care conțin sub 85 % din
greutate astfel de fibre, amestecate sau
în principal sau numai cu bumbac,
având o greutate de maximum 170
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
g/m2.
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5514

Țesături din fibre sintetice discon Fabricare din fire
tinue, care conțin sub 85 % din
greutate astfel de fibre, amestecate sau
în principal sau numai cu bumbac,
având o greutate de peste 170 g/
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
m2.
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5515

Alte țesături din fibre sintetice
discontinue.

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5516

Țesături din fibre artificiale discon Fabricare din fire
tinue.
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare
CAPITOLUL 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și articole
din acestea
Notă de capitol:
Termoimprimarea trebuie să fie însoțită de imprimarea hârtiei copiative pentru a
fi considerată drept operațiune care conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.
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5601

Vată din materiale textile și articole
din aceasta; fibre textile cu o
lungime de maximum 5 mm (fire
tunse de pe postav), noduri și
nopeuri (butoni) din materiale
textile.

Fabricare din fibre

5602

Pâslă, chiar impregnată, îmbrăcată,
acoperită sau stratificată.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5602 (a)

Imprimată, vopsită (inclusiv vopsită
în alb)

Fabricare din fibre
sau
Imprimare sau vopsire a pâslei nealbite sau
prealbite, însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5602 (b)

Impregnată, îmbrăcată,
sau stratificată

acoperită

ex 5602 (c)

- Altele

Fabricare din fibre

5603

Articole nețesute, chiar impregnate,
îmbrăcate, acoperite sau stratificate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5603 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fibre

(inclusiv

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau stra
tificare a pâslei nealbite

sau
Imprimarea sau vopsirea articolelor
nețesute, nealbite sau prealbite, însoțită de
operațiuni pregătitoare sau de finisare
ex 5603 (b)

Impregnate, îmbrăcate,
sau stratificate

acoperite

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau stra
tificare a articolelor nețesute, nealbite

ex 5603 (c)

- Altele

Fabricare din fibre

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite
cu materiale textile; fire textile,
benzi și forme similare de la
poziția 5404 sau 5405, impregnate,
îmbrăcate, acoperite sau învelite cu
cauciuc sau material plastic.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5604 (a)

Fire și corzi din cauciuc, acoperite
cu materiale textile

Fabricare din fire și corzi din cauciuc,
neacoperite cu materiale textile

ex 5604 (b)

- Altele

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
învelire a firelor textile și a benzilor și a
formelor similare, nealbite

5605

Fire metalizate, chiar „îmbrăcate”,
constituite din fire textile, benzi
sau forme similare de la poziția
5404 sau 5405, combinate cu
metal sub formă de fire, benzi sau
pulbere, sau acoperite cu metal.

CTH
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5606

Fire „îmbrăcate”, benzi și forme CTH
similare de la poziția 5404 sau
5405, „îmbrăcate”, altele decât
cele de la poziția 5605 și altele
decât firele de păr de cal „îmbră
cate”); fire tip chenille („omidă”);
fire „cu bucleuri”.

5607

Sfori, funii și frânghii, împletite sau
nu, chiar impregnate, îmbrăcate,
acoperite sau învelite cu cauciuc
sau material plastic

Fabricare din fibre, fire din nucă de cocos,
fire din filamente sau monofilamente
sintetice sau artificiale

5608

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori,
funii
sau
frânghii;
plase
confecționate pentru pescuit și alte
plase confecționate din materiale
textile.

CTH

5609

Articole din fire, benzi sau forme Fabricare din fibre, fire din nucă de cocos,
similare de la poziția 5404 sau fire din filamente sau monofilamente
5405, sfori, funii sau frânghii, nede sintetice sau artificiale
numite și necuprinse în altă parte
CAPITOLUL 57
Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5701

Covoare și alte acoperitoare de
podea din materiale textile, cu
puncte înnodate sau înfășurate,
chiar confecționate.

CTH

5702

Covoare și alte acoperitoare de
podea din materiale textile, țesute,
fără smocuri sau șuvițe, chiar
confecționate, inclusiv covoarele
denumite „Kelim” sau „Kilim”,
„Schumacks”
sau
„Soumak”,
„Karamanie” și covoare similare
țesute manual.

CTH

5703

Covoare și alte acoperitoare de
podea din materiale textile, cu
smocuri, chiar confecționate.

CTH
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5704

Covoare și alte acoperitoare de
podea, din pâslă, fără smocuri sau
șuvițe, chiar confecționate.

Fabricare din fibre

5705

Alte covoare și acoperitoare de
podea din materiale textile, chiar
confecționate.

CTH

CAPITOLUL 58
Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii;
broderii
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5801

Catifele și plușuri țesute și țesături
tip chenille („omidă”), altele decât
articolele de la poziția 5802 sau
5806

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5801 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

(inclusiv

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5801 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

ex 5801 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5802

Țesături buclate de tip buret
(éponge), altele decât articolele de
la poziția 5806; suprafețe textile
cu smocuri, altele decât produsele
de la poziția 5703.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5802 (a)

- Țesături:
imprimate,
(inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire

vopsite

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5802 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

ex 5802 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5803

Țesături tip gazeu, altele decât cele
de la poziția 5806

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.
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- Țesături tip gazeu, altele decât
cele de la poziția 5806:
imprimate,
vopsite
(inclusiv
vopsite în alb)

îmbrăcate

sau

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5803 (b)

- Impregnate,
acoperite

ex 5803 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5804

►M3 Tuluri, alte pânze tip tul și
țesături cu ochiuri înnodate; dantele
din una sau mai multe bucăți, benzi
sau motive decorative, altele decât
cele de la pozițiile 6002-6006. ◄

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5804 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

(inclusiv

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5804 (b)

- Impregnate,
acoperite

ex 5804 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5805

Tapiserii țesute manual (de tip
Gobelin,
Flandra,
Aubusson,
Beauvais și similare) și tapiserii cu
acul (de exemplu, cu punct mic, cu
cruciulițe), chiar confecționate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5805 (a)

- Imprimate sau vopsite

Fabricare din fire

îmbrăcate

sau

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare
ex 5805 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

ex 5805 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5806

Panglici, altele decât articolele de la
poziția 5807; panglici fără bătătură,
din fire sau fibre paralelizate și
lipite (bolduc).

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5806 (a)

- Imprimate sau vopsite (inclusiv
vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare
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ex 5806 (b)

- Impregnate,
acoperite

ex 5806 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5807

Etichete, ecusoane și articole
similare din materiale textile, sub
formă de bucăți, benzi sau
decupate, nebrodate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5807 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

îmbrăcate

sau

(inclusiv

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5807 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

ex 5807 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5808

Împletituri sub formă de bucăți;
articole de pasmanterie și articole
ornamentale similare, din una sau
mai multe bucăți, fără broderie,
altele decât cele croșetate sau
tricotate; ciucuri, pampoane și
articole similare.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5808 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

(inclusiv

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5808 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

ex 5808 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5809

Țesături din fire din metal și
țesături din fire metalice sau din
fire textile metalizate de la poziția
5605, de tipul celor utilizate pentru
îmbrăcăminte, mobilier sau utilizări
similare, nedenumite și necuprinse
în altă parte.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5809 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

(inclusiv

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5809 (b)

- Impregnate,
acoperite

îmbrăcate

sau

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite
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ex 5809 (c)

- Altele

Fabricare din fire

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi
sau motive decorative.

Fabricare în cadrul căreia valoarea mate
rialelor folosite nu depășește 50 % din
prețul franco fabrică al produsului

5811

Produse textile matlasate din una
sau mai multe bucăți, constituite
dintr-unul sau din mai multe
straturi
de
materiale
textile
asociate cu un material de
umplutură, tighelite, capitonate sau
altfel compartimentate, altele decât
broderiile de la poziția 5810

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5811 (a)

- Imprimate,
vopsite
vopsite în alb)

Fabricare din fire

(inclusiv

sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor, pâslei
sau a articolelor nețesute nealbite sau
prealbite, însoțite de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 5811 (b)

- Impregnate,
acoperite

ex 5811 (c)

- Altele

îmbrăcate

sau

Fabricare din țesături, pâslă sau articole
nețesute nealbite
Fabricare din fire

CAPITOLUL 59
Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice
din materiale textile
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu
substanțe amilacee, de tipul celor
utilizate în legătorie, cartonaj, ca
materiale de acoperire sau pentru
utilizări similare; pânze de calc
sau transparente pentru desen;
pânze pregătite pentru pictură;
vatir și țesături similare pentru
confecționarea pălăriilor.

Fabricare din țesături nealbite

5902

Țesături cord pentru anvelope din
fire de mare rezistență din nailon
sau din alte poliamide, din
poliesteri sau viscoză.

Fabricare din fire

5903

Țesături impregnate, îmbrăcate sau
acoperite cu material plastic sau
stratificate cu material plastic,
altele decât cele de la poziția 5902.

Fabricare din țesături nealbite
sau
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Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare
5904

Linoleum, chiar decupat; acope Fabricare din țesături, pâslă sau articole
ritoare de podea constând într-o nețesute nealbite
îmbrăcare sau o acoperire aplicată
pe un suport textil, chiar decupate.

5905

Tapet din materiale textile.

Fabricare din țesături nealbite
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5906

Țesături cauciucate, altele decât
cele de la poziția 5902.

Fabricare din țesături tricotate sau croșetate
albite sau din alte țesături nealbite

5907

Alte țesături impregnate, îmbrăcate
sau acoperite; pânze pictate pentru
decoruri de teatru, decoruri pentru
studiouri sau pentru utilizări simi
lare.

Fabricare din țesături nealbite
sau
Imprimare sau vopsire a țesăturilor,
nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni
pregătitoare sau de finisare

5908

Fitile textile țesute, împletite sau
tricotate, pentru lămpi, lămpi de
gătit, brichete, lumânări sau
articole similare; manșoane pentru
lămpi cu incandescență și tricoturi
tubulare, care servesc la fabricarea
acestora, chiar impregnate.

Fabricare din fire

5909

Furtunuri pentru pompe și furtunuri
similare din materiale textile, chiar
cu armături sau accesorii din alte
materiale.

Fabricare din fire sau fibre

5910

Benzi transportoare sau curele de
transmisie, din materiale textile,
chiar
impregnate,
îmbrăcate,
acoperite
sau
stratificate cu
materiale plastice sau ranforsate cu
metal sau cu alte materiale.

Fabricare din fire sau fibre

5911

Produse și articole textile pentru
utilizări tehnice, menționate la nota
7 din acest capitol.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 5911 (a)

- Discuri și coroane de polizare,
altele decât cele din pâslă

Fabricare din fire, deșeuri de țesături sau
zdrențe încadrate la poziția 6310

ex 5911 (b)

- Altele

Fabricare din fire sau fibre
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6001

Catifea, pluș (inclusiv materiale așa-zise cu
„păr lung” și materiale buclate, tricotate sau
croșetate).

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 6001 (a)

- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6001 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6002

Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime
de maximum 30 cm, care conțin minimum
5 % din greutate fire din elastomeri sau fire
din cauciuc, altele decât cele de la poziția
6001.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 6002 (a)

- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6002 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6003

Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime
de maximum 30 cm, altele decât cele de la
pozițiile 6001 și 6002.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 6003 (a)

- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6003 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6004

Materiale tricotate sau croșetate cu o lățime
de peste 30 cm, care conțin minimum 5 %
din greutate fire din elastomeri sau fire din
cauciuc, altele decât cele de la poziția 6001.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.
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- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6004 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6005

Materiale tricotate cu urzeală (inclusiv cele
obținute pe mașini de produs panglici),
altele decât cele de la pozițiile 6001-6004.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 6005 (a)

- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6005 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6006

Alte materiale tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 6006 (a)

- Imprimate, vopsite (inclusiv vopsite în alb)

Fabricare din fire
sau
Imprimare
sau
vopsire
a
țesăturilor, nealbite sau prealbite,
însoțită de operațiuni pregătitoare
sau de finisare

ex 6006 (b)

- Altele

Fabricare din fire
CAPITOLUL 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

6101

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace,
bluzoane și articole similare,
tricotate sau croșetate, pentru
bărbați sau pentru băieți, cu
excepția articolelor de la poziția
6103.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6101 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6101 (b)

- Altele

Fabricare din fire
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6102

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, Conform precizărilor referitoare la pozițiile
bluzoane și articole similare, fracționate.
tricotate sau croșetate, pentru
femei sau fete, cu excepția arti
colelor de la poziția 6104.

ex 6102 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6102 (b)

- Altele

6103

Costume sau compleuri, ansam Conform precizărilor referitoare la pozițiile
bluri, jachete, sacouri, pantaloni, fracționate.
salopete cu bretele, pantaloni scurți
și șorturi (altele decât cele pentru
baie), tricotate sau croșetate,
pentru bărbați sau băieți.

ex 6103 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6103 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6104

Taioare,
ansambluri,
jachete,
sacouri,
rochii,
fuste,
fustepantalon, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurți și șorturi
(altele decât cele de baie), tricotate
sau croșetate, pentru femei sau fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6104 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6104 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6105

Cămăși și bluze, tricotate sau
croșetate, pentru bărbați sau băieți.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6105 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6105 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6106

Cămăși,
bluze,
bluze-cămașă,
tricotate sau croșetate, pentru
femei sau fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

Fabricare din fire
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ex 6106 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6106 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6107

Chiloți, indispensabili, cămăși de
noapte, pijamale, halate de baie,
halate de casă și articole similare,
tricotate sau croșetate, pentru
bărbați sau băieți.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6107 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6107 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6108

Combinezoane sau furouri, jupoane,
chiloți, cămăși de noapte, pijamale,
dezabieuri, halate de baie, halate de
casă și articole similare, tricotate
sau croșetate, pentru femei și fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6108 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6108 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6109

Tricouri (T-shirts), bluze și maiouri
de corp, tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6109 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6109 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6110

Jerseuri, pulovere, cardigane și
articole similare, veste și articole
similare, inclusiv tricotajele subțiri
care se poartă sub pulovere,
tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6110 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6110 (b)

- Altele

6111

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbră Conform precizărilor referitoare la pozițiile
căminte, tricotate sau croșetate, fracționate.
pentru sugari.

Fabricare din fire
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ex 6111 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6111 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6112

Treninguri,
combinezoane
și
costume de schi și costume, chiloți
și slipuri de baie, tricotate sau
croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6112 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6112 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6113

Îmbrăcăminte confecționată din
materiale tricotate sau croșetate de
la poziția 5903, 5906 sau 5907.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6113 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6113 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6114

Alte articole de îmbrăcăminte din
materiale tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6114 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6114 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6115

Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi,
șosete și alte articole similare,
inclusiv ciorapii cu compresie
progresivă (spre exemplu, pentru
varice) și încălțăminte fără talpă
aplicată, tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6115 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6115 (b)

- Altele

Fabricare din fire
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6116

Mănuși, mitene și mănuși cu un
deget, tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6116 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6116 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6117

Alte accesorii confecționate de
îmbrăcăminte,
tricotate
sau
croșetate; părți de îmbrăcăminte
sau accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6117 (a)

- Obținute prin coaserea sau asam Confecționare completă
blarea în alt mod a două sau mai
multe piese din material tricotat
sau croșetat care au fost tăiate în
formă sau obținute direct în
formă

ex 6117 (b)

- Altele

Fabricare din fire
CAPITOLUL 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau
croșetate
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

6201

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, Conform precizărilor referitoare la pozițiile
bluzoane și articole similare, pentru fracționate.
bărbați sau băieți, cu excepția arti
colelor de la poziția 6203.

ex 6201 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6201 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6202

Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, Conform precizărilor referitoare la pozițiile
bluzoane și articole similare, pentru fracționate.
femei sau fete, cu excepția arti
colelor de la poziția 6204.

ex 6202 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6202 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6203

Costume sau compleuri, ansam Conform precizărilor referitoare la pozițiile
bluri, jachete, sacouri, pantaloni, fracționate.
salopete cu bretele, pantaloni scurți
și șorturi (altele decât cele pentru
baie), pentru bărbați sau băieți.
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ex 6203 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6203 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6204

Taioare,
ansambluri,
jachete,
sacouri,
rochii,
fuste,
fustepantalon, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurți și șorturi
(altele decât pentru baie), pentru
femei și fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6204 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6204 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6205

Cămăși și cămăși cu mânecă scurtă
pentru bărbați sau băieți.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6205 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6205 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6206

Cămăși, bluze, bluze-cămăși și
cămăși cu mânecă scurtă pentru
femei sau fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6206 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6206 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6207

Bluze și maiouri de corp, chiloți,
indispensabili, cămăși de noapte,
pijamale, halate de baie, halate de
casă și articole similare, pentru
bărbați sau pentru băieți.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6207 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6207 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6208

Bluze de corp și cămăși de zi,
combinezoane
sau
furouri,
jupoane, chiloți, cămăși de noapte,
pijamale, neglijeuri, halate de baie,
halate de casă și articole similare,
pentru femei sau fete.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6208 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6208 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6209

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbră Conform precizărilor referitoare la pozițiile
căminte pentru sugari.
fracționate.

ex 6209 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6209 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6210

Îmbrăcăminte confecționată din
produsele de la poziția 5602,
5603, 5903, 5906 sau 5907.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.
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ex 6210 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6210 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6211

Îmbrăcăminte de sport (treninguri),
combinezoane și costume de schi,
costume, chiloți și slipuri, de baie;
alte articole de îmbrăcăminte.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6211 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6211 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6212

Sutiene, brâuri, corsete, bretele,
suspensoare, jartiere și articole
similare și părțile lor, chiar
tricotate sau croșetate.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6212 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6212 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6213

Batiste.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6213 (a)

- Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția
ca
valoarea
materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească 40 %
din prețul franco fabrică al produsului

ex 6213 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6214

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile,
voaluri, voalete și articole similare.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6214 (a)

- Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția
ca
valoarea
materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească 40 %
din prețul franco fabrică al produsului

ex 6214 (b)

- Altele

Fabricare din fire

6215

Cravate, papioane și fulare cravată.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6215 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6215 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

6216

Mănuși, mitene și mănuși cu un
deget.

Conform precizărilor referitoare la pozițiile
fracționate.

ex 6216 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6216 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire
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6217

Alte accesorii
confecționate;
căminte sau de
căminte, altele
poziția 6212.

de îmbrăcăminte Conform precizărilor referitoare la pozițiile
părți de îmbră fracționate.
accesorii de îmbră
decât cele de la

ex 6217 (a)

- Finisate sau complete

Confecționare completă

ex 6217 (b)

- Nefinisate sau incomplete

Fabricare din fire

CAPITOLUL 63
Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și
articole textile purtate sau uzate; zdrențe
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

6301

Descrierea mărfurilor

Pături și pleduri.

Reguli primare

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

- Din pâslă sau articole nețesute:
ex 6301 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neaco Fabricare din fibre
perite, nestratificate

ex 6301 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau
stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

- Altele:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6301 (c)

- - - Nebrodate

ex 6301 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6301 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire

ex 6301 (f)

- - - Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6302

Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau
de bucătărie.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.
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- Din pâslă sau articole nețesute:
ex 6302 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neaco Fabricare din fibre
perite, nestratificate

ex 6302 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau
stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

- Altele:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6302 (c)

- - - Nebrodate

ex 6302 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6302 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire

ex 6302 (f)

- - - Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6303

Transperante, perdele și storuri
interior; draperii și garnituri de pat

de

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

- Din pâslă sau articole nețesute:
ex 6303 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neaco Fabricare din fibre
perite, nestratificate

ex 6303 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau
stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

- Altele:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6303 (c)

- - - Nebrodate

ex 6303 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului
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- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6303 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire

ex 6303 (f)

- - - Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6304

Alte stofe de mobilă, cu excepția celor de
la poziția 9404.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

- Din pâslă sau articole nețesute:
ex 6304 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neaco Fabricare din fibre
perite, nestratificate

ex 6304 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau
stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

- Altele:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6304 (c)

- - - Nebrodate

Confecționare completă

ex 6304 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6304 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire

ex 6304 (f)

- - - Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6305

Saci și săculeți pentru ambalarea mărfu Conform precizărilor referitoare la
rilor.
pozițiile fracționate.
- Din pâslă sau articole nețesute:

ex 6305 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neacoperite, nestratificate

Fabricare din fibre

ex 6305 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 388
▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

- Altele:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6305 (c)

- - - Nebrodate

Confecționare completă

ex 6305 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6305 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire

ex 6305 (f)

- - - Brodate

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6306

Prelate, storuri pentru exterior și umbrare;
corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe
cu vele, cărucioare cu velă; articole de
camping.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

- Prelate, storuri pentru exterior și articole
de camping, din pâslă sau articole
nețesute:
ex 6306 (a)

- - Neimpregnate, neîmbrăcate, neaco Fabricare din fibre
perite, nestratificate

ex 6306 (b)

- - Impregnate, îmbrăcate, acoperite sau
stratificate

Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau
stratificare a pâslei sau a articolelor
nețesute, nealbite

- Alte prelate, storuri pentru exterior și
articole de camping:
- - Tricotate sau croșetate
ex 6306 (c)

- - - Nebrodate

Confecționare completă

ex 6306 (d)

- - - Brodate

Confecționare completă
sau
Fabricare din materiale tricotate sau
croșetate nebrodate, cu condiția ca
valoarea materialelor tricotate sau
croșetate nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- - Altele decât tricotate sau croșetate:
ex 6306 (e)

- - - Nebrodate

Fabricare din fire
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ex 6306 (f)

Descrierea mărfurilor

- - - Brodate

Reguli primare

Fabricare din fire
sau
Fabricare din materiale nebrodate, cu
condiția ca valoarea materialelor
nebrodate utilizate să nu depășească
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

ex 6306 (g)

Umbrare; corturi; vele pentru ambar CTH
cațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă;

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare
de îmbrăcăminte.

Conform precizărilor referitoare la
subpoziții

6307 10

- Pânze groase pentru spălat podeaua,
cârpe de vase, piele de căprioară și
articole similare de întreținere

Fabricare din fire

6307 20

- Centuri și veste de salvare

Fabricare în cadrul căreia valoarea
materialelor folosite nu depășește
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6307 90

- Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea
materialelor folosite nu depășește
40 % din prețul franco fabrică al
produsului

6308

Seturi compuse din bucăți de țesături și
din fire, cu sau fără accesorii, pentru
confecționarea covoarelor, tapiseriilor,
fețelor de masă sau a prosoapelor
brodate sau a articolelor textile similare,
condiționate
pentru
vânzarea
cu
amănuntul.

Încorporare într-un set în care
valoarea totală a articolelor încor
porate neoriginare nu depășește
25 % din prețul franco fabrică al
setului

6309

Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte
articole purtate sau uzate.

Colectare
transport

6310

Zdrențe, sfori, frânghii și funii, din
materiale textile, sub formă de deșeuri
sau de articole uzate.

CTH

și

ambalare

SECȚIUNEA XII
ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE
PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI
PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE
DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
CAPITOLUL 64
Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

pentru
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

6401

Încălțăminte etanșă cu tălpi exte
rioare și fețe din cauciuc sau din
material plastic, a cărei față nu a
fost nici fixată de talpa exterioară
prin coasere sau prin nituri, cuie,
șuruburi, știfturi sau dispozitive
similare, nici formată din diferite
părți asamblate prin procedee simi
lare.

CTH, cu excepția asamblărilor formate din
fețe de încălțăminte fixate de tălpile inte
rioare sau pe alte părți inferioare de la
poziția 6406

6402

Altă încălțăminte cu tălpi exterioare
și fețe din cauciuc sau din material
plastic.

CTH, cu excepția asamblărilor formate din
fețe de încălțăminte fixate de tălpile inte
rioare sau pe alte părți inferioare de la
poziția 6406

6403

Încălțăminte cu tălpi exterioare din
cauciuc, material plastic, piele
naturală sau reconstituită și cu fețe
din piele naturală.

CTH, cu excepția asamblărilor formate din
fețe de încălțăminte fixate de tălpile inte
rioare sau pe alte părți inferioare de la
poziția 6406

6404

Încălțăminte cu tălpi exterioare din
cauciuc, material plastic, piele
naturală sau reconstituită și cu fețe
din materiale textile.

CTH, cu excepția asamblărilor formate din
fețe de încălțăminte fixate de tălpile inte
rioare sau pe alte părți inferioare de la
poziția 6406

6405

Altă încălțăminte.

CTH, cu excepția asamblărilor formate din
fețe de încălțăminte fixate de tălpile inte
rioare sau pe alte părți inferioare de la
poziția 6406

SECȚIUNEA XIII
ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN
MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI
ARTICOLE DIN STICLĂ
CAPITOLUL 69
Produse ceramice
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 6911 - ex
6913

Descrierea mărfurilor

Articole pentru servicii de masă sau de
bucătărie, alte articole de menaj sau de
uz gospodăresc și articole de igienă
sau de toaletă, din ceramică; statuete
și alte obiecte de ornament din
ceramică și articole de toaletă din
ceramică, decorate

Reguli primare

CTH
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SECȚIUNEA XIV
PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU
SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU
DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE
MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE
CAPITOLUL 71
Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale
prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din
aceste materiale; imitații de bijuterii; monede
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
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ex 7117

Reguli primare

Descrierea mărfurilor

Imitații de bijuterii din ceramică,
decorate

CTH

SECȚIUNEA XV
METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE
CAPITOLUL 72

▼C2
Fier și oțel

▼B
Definiție

▼C2
În scopurile prezentului capitol, expresiile „laminat la rece” și „obținut la rece”
înseamnă reducerea la rece care are ca rezultat modificarea structurii cristaline a
piesei. Aceste expresii nu includ procesele foarte ușoare de laminare și finisare la
rece („skin pass” sau „pinch pass”) care acționează numai la suprafața mate
rialului și nu au ca rezultat modificarea structurii cristaline a acestuia.

▼B
Notă de capitol
În scopurile acestui capitol, se consideră că o modificare a clasificării ce rezultă
numai în urma tăierii nu conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7201

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în
lingouri, blocuri sau alte forme primare.

CTH

7202

Feroaliaje.

CTH

7203

Produse feroase obținute prin reducerea
directă a minereului de fier și alte
produse feroase spongioase, în bucăți,
pelete sau forme similare; fier cu o
puritate minimă în greutate de 99,94 %,
în bucăți, pelete sau forme similare.

CTH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7204

Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau de
oțel (fier vechi); deșeuri lingotate din fier
sau oțel.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7204 (a)

- Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau
de oțel (fier vechi)

Originea mărfurilor de la această
poziție fracționată este țara în care
au fost obținute în urma unor
operațiuni de prelucrare sau de trans
formare sau în urma consumului.

ex 7204 (b)

- Deșeuri lingotate din fier sau oțel

Originea mărfurilor de la această
poziție fracționată este țara în care
au fost obținute deșeurile și
resturile folosite la obținerea lor, în
urma unor operațiuni de prelucrare
sau de transformare sau în urma
consumului.

7205

Granule și pulberi, de fontă brută, de
fontă-oglindă (spiegel), de fier sau de
oțel.

Conform precizărilor referitoare la
subpoziții

7205 10

- Granule

CTH

- Pulberi:
7205 21

- - De oțeluri aliate

Conform precizărilor referitoare la
subpozițiile fracționate

ex 7205 21 (a)

- - - Pulberi amestecate de oțeluri aliate

CTSH sau CTSHS, cu condiția să
existe o nouă turnare sau o
atomizare a aliajului turnat

ex 7205 21 (b)

- - - Pulberi neamestecate de oțeluri aliate

CTSH

7205 29

- - Altele

Conform precizărilor referitoare la
subpozițiile fracționate

ex 7205 29 (a)

- - - Alte pulberi amestecate

CTSH sau CTSHS, cu condiția să
existe o nouă turnare sau o
atomizare a aliajului turnat

ex 7205 29 (b)

- - - Alte pulberi neamestecate

CTSH

7206

Fier și oțeluri nealiate, în lingouri sau în
alte forme primare, cu excepția fierului de
la poziția 7203.

CTH

7207

Semifabricate din fier sau din oțeluri
nealiate.

CTH, cu excepția poziției 7206

7208

Produse laminate plate, din fier sau din
oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum
600 mm, laminate la cald, neplacate și
neacoperite.

CTH

7209

Produse laminate plate, din fier sau din
oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum
600 mm, laminate la rece, neplacate și
neacoperite.

CTH
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Reguli primare

7210

Produse laminate plate, din fier sau din
oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum
600 mm, placate sau acoperite.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7210 (a)

- Placate

CTHS

ex 7210 (b)

- Acoperite cu cositor și imprimate sau
lăcuite

CTH

ex 7210 (c)

- Acoperite cu zinc și ondulate

CTH

ex 7210 (d)

- Altele

CTH

7211

Produse laminate plate, din fier sau din
oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600
mm, neplacate și neacoperite.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7211 (a)

- Laminate la cald

CTH, cu excepția poziției 7208

ex 7211 (b)

- Laminate la rece

CTHS, cu excepția poziției 7209

7212

Produse laminate plate, din fier sau din
oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600
mm, placate sau acoperite.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7212 (a)

- Placate

CTHS, cu excepția poziției 7210

ex 7212 (b)

- Altele

CTH, cu excepția poziției 7210

7213

Bare și tije laminate la cald, în rulouri cu
spire nearanjate (fil machine), din fier sau
din oțeluri nealiate.

CTH, cu excepția poziției 7214

7214

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri
nealiate, simplu forjate, laminate, trase
sau extrudate la cald, inclusiv cele
torsionate după laminare.

CTH, cu excepția poziției 7213

7215

Alte bare și tije din fier sau din oțeluri
nealiate.

CTH

7216

Profile din fier sau din oțeluri nealiate.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7216 (a)

- Simplu laminate la cald

►C2 CTH, cu excepția poziției
7208, 7209, 7210, 7211 sau 7212
și cu excepția poziției 7213, 7214
sau 7215, atunci când această modi
ficare rezultă în urma tăierii sau a
curbării. ◄

ex 7216 (b)

- Simplu laminate la rece

CTH, cu excepția poziției 7209
poziției fracționate ex 7211(b)
excepția poziției 7215, atunci
această modificare rezultă în
tăierii sau a curbării.

sau a
și cu
când
urma
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Reguli primare

ex 7216 (c)

- Placate

CTHS

ex 7216 (d)

- Altele

CTH, cu excepția pozițiilor 72087215.

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate.

►C2 CTH, cu excepția pozițiilor
7213-7215; sau modificare de la
pozițiile 7213-7215, cu condiția ca
materia primă să fi fost obținută la
rece. ◄

7218

Oțeluri inoxidabile în lingouri sau în alte
forme primare; semifabricate din oțeluri
inoxidabile.

CTH

7219

Produse laminate plate din oțeluri inoxi Conform precizărilor referitoare la
dabile, cu o lățime de minimum 600 mm. pozițiile fracționate.

ex 7219 (a)

- Simplu laminate la cald

CTH

ex 7219 (b)

- Simplu laminate la rece

CTHS

ex 7219 (c)

- Placate

CTHS

ex 7219 (d)

- Altele

CTHS

7220

Produse laminate plate din oțeluri inoxi Conform precizărilor referitoare la
dabile, cu o lățime sub 600 mm.
pozițiile fracționate.

ex 7220 (a)

- Simplu laminate la cald

CTH, cu excepția poziției 7219

ex 7220 (b)

- Simplu laminate la rece

CTHS

ex 7220 (c)

- Placate

CTHS

ex 7220 (d)

- Altele

CTHS

7221

Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu
spire nearanjate (fil machine), din oțeluri
inoxidabile.

CTH, cu excepția poziției 7222

7222

Alte bare, tije din oțeluri inoxidabile;
profile din oțeluri inoxidabile.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7222 (a)

- Bare și tije simplu laminate la cald

CTH, cu excepția poziției 7221

ex 7222 (b)

- Profile simplu laminate la cald

►C2 CTH, cu excepția poziției
7219 sau 7220 și cu excepția
poziției 7221 sau a poziției
fracționate ex 7222(a), atunci când
această modificare rezultă în urma
tăierii sau a curbării. ◄
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ex 7222 (c)

- Bare, tije și profile simplu laminate la
rece

CTH, cu excepția poziției fracționate
ex 7219(b) sau ex 7220(b); sau
CTHS de la poziția fracționată
ex 7222(a)

ex 7222 (d)

- Bare, tije și profile placate

CTHS

ex 7222 (e)

- Alte bare și tije

CTH, cu excepția poziției 7221

ex 7222 (f)

- Alte profile

CTHS

7223

Sârmă, din oțeluri inoxidabile.

►C2 CTH, cu excepția pozițiilor
7221-7222; sau modificare de la
pozițiile 7221-7222, cu condiția ca
materia primă să fi fost obținută la
rece. ◄

7224

Alte oțeluri aliate în lingouri sau în alte
forme primare; semifabricate din alte
oțeluri aliate.

CTH

7225

Produse laminate plate, din alte oțeluri
aliate, cu o lățime de minimum 600 mm.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7225 (a)

- Simplu laminate la cald

CTH

ex 7225 (b)

- Simplu laminate la rece

CTHS

ex 7225 (c)

- Placate

CTHS

ex 7225 (d)

- Altele

CTH

7226

Produse laminate plate, din alte oțeluri
aliate, cu o lățime sub 600 mm.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7226 (a)

- Simplu laminate la cald

CTH, cu excepția poziției 7225

ex 7226 (b)

- Simplu laminate la rece

CTHS, cu excepția produselor
laminate la rece de la poziția 7225

ex 7226 (c)

- Placate

CTHS

ex 7226 (d)

- Altele

CTHS,
cu
subpoziții

7227

Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu
spire nearanjate (fil machine), din alte
oțeluri aliate.

CTH, cu excepția poziției 7228

7228

Alte bare și tije, profile din alte oțeluri
aliate; bare și profile tubulare, pentru
foraj, din oțeluri aliate sau nealiate.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

excepția

aceleiași
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Reguli primare

ex 7228 (a)

- Bare și tije simplu laminate la cald

CTH, cu excepția poziției 7227

ex 7228 (b)

- Profile simplu laminate la cald

►C2 CTH, cu excepția poziției
7225 sau 7226 și cu excepția
poziției 7227 sau a poziției
fracționate ex 7228(a), atunci când
această modificare rezultă în urma
tăierii sau a curbării. ◄

ex 7228 (c)

- Bare, tije și profile simplu laminate la
rece

CTH, cu excepția poziției fracționate
ex 7225(b) sau ex 7226(b); sau
CTHS de la poziția fracționată
ex 7228(a)

ex 7228 (d)

- Bare, tije și profile placate

CTHS

ex 7228 (e)

- Alte bare și tije

CTHS

ex 7228 (f)

- Alte profile

CTHS

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate.

►C2 CTH, cu excepția pozițiilor
7227-7228; sau modificare de la
pozițiile 7227-7228, cu condiția ca
materia primă să fi fost obținută la
rece. ◄

CAPITOLUL 73
Articole din fontă, din fier sau din oțel
Notă de capitol
În ceea ce privește poziția 7318, se consideră că simpla fixare a părților
componente fără șlefuire în formă, tratament termic și tratament de suprafață
nu conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
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2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7301

Palplanșe din fier sau din oțel, chiar
perforate sau confecționate din elemente
asamblate; profile, obținute prin sudare,
din fier sau din oțel

CTH

7302

Materiale de construcție pentru liniile
ferate, din fontă, din fier sau din oțel:
șine, contrașine și cremaliere, ace și
inimi de macaz, macazuri și alte
elemente de
încrucișare sau
de
schimbare de cale, traverse, eclise de
îmbinare, cuzineți, pene de fixare, plăci
de bază, plăci de așezare, plăci de
strângere, plăci și bare de ecartament și
alte piese special concepute pentru
așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor.

CTH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7303

Tuburi, țevi și profile tubulare, din fontă

CTH

7304

Tuburi, țevi și profile tubulare, fără
sudură, din fier sau din oțel.

Conform precizărilor referitoare la
subpoziții

- Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate
pentru conducte de petrol sau
conducte de gaze:
7304 11

- - Din oțeluri inoxidabile

CTH

7304 19

- - Altele

CTH

- Tuburi și țevi de cuvelaj sau de
producție și prăjini de foraj, de tipul
celor utilizate pentru extracția petrolului
sau a gazelor
7304 22

- - Prăjini de foraj din oțeluri inoxidabile

CTH

7304 23

- - Alte prăjini de foraj

CTH

7304 24

- - Altele, din oțeluri inoxidabile

CTH

7304 29

- - Altele

CTH

- Altele, cu secțiunea circulară, din fier
sau din oțeluri nealiate:
7304 31

- - Trase sau laminate la rece

CTH; sau modificare de la profilele
tubulare de la subpoziția 7304 39

7304 39

- - Altele

CTH

- Altele, cu secțiunea
oțeluri inoxidabile:

circulară,

din

7304 41

- - Trase sau laminate la rece

CTH; sau modificare de la profilele
tubulare de la subpoziția 7304 49

7304 49

- - Altele

CTH

- Altele, cu secțiunea circulară, din alte
oțeluri aliate:
7304 51

- - Trase sau laminate la rece

CTH; sau modificare de la profilele
tubulare de la subpoziția 7304 59

7304 59

- - Altele

CTH

7304 90

- Altele

CTH

7305

Alte tuburi și țevi (de exemplu, sudate sau
nituite), cu secțiunea circulară, cu
diametrul exterior peste 406,4 mm, din
fier sau din oțel.

CTH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7306

Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de
exemplu, sudate, nituite, fălțuite sau cu
margini simplu apropiate), din fier sau
din oțel.

CTH

7307

Accesorii de țevărie (de exemplu,
racorduri, coturi, manșoane) din fontă,
din fier sau din oțel.

CTH

7308

Construcții și părți de construcții (de
exemplu, poduri și elemente de poduri,
porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi,
coloane, șarpante, acoperișuri, uși și
ferestre și tocurile lor, pervazuri și
praguri, obloane, balustrade) din fontă,
din fier sau din oțel, cu excepția
construcțiilor prefabricate de la poziția
9406; table, tole, tije, bare, profile, țevi
și produse similare, din fontă, din fier
sau din oțel, pregătite în vederea utilizării
lor în construcții.

Conform precizărilor referitoare la
pozițiile fracționate.

ex 7308 (a)

- Construcții

CTHS

ex 7308 (b)

- Părți de structuri

CTH

ex 7308 (c)

- Altele

CTH, cu excepția pozițiilor 72087216, 7301 și 7304-7306

7309

Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente CTH
similare pentru orice fel de substanțe (cu
excepția gazelor comprimate sau liche
fiate) din fontă, din fier sau din oțel, cu
o capacitate peste 300 l, fără dispozitive
mecanice sau termice, chiar căptușite sau
izolate termic.

7310

Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii și reci CTH
piente similare, pentru orice fel de
substanțe (cu excepția gazelor comprimate
sau lichefiate), din fontă, din fier sau din
oțel, cu o capacitate de maximum 300 l,
fără dispozitive mecanice sau termice,
chiar căptușite sau izolate termic.

7311

Recipiente pentru gaze comprimate sau
lichefiate, din fontă, din fier sau din oțel.

CTH

7312

Toroane, cabluri, benzi împletite, parâme,
odgoane și articole similare, din fier sau
din oțel, neizolate electric.

CTH

7313

Sârmă ghimpată din fier sau din oțel;
torsade ghimpate sau nu, din sârmă sau
din benzi de fier sau de oțel, de tipul
celor utilizate pentru împrejmuiri.

CTH

7314

Pânze metalice (inclusiv pânzele continue
sau fără sfârșit), grilaje, plase și zăbrele
din sârmă de fier sau de oțel; table și
benzi expandate, din fier sau din oțel.

CTH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7315

Lanțuri și părțile acestora, din fontă, din
fier sau din oțel.

CTH

7316

Ancore, ancore gheare de pisică și părțile
acestora, din fontă, din fier sau din oțel.

CTH

7317

Cuie, ținte, piuneze, crampoane cu vârf,
agrafe ondulate sau cu margini tăiate
oblic (altele decât cele de la poziția
8305) și articole similare, din fontă, din
fier sau din oțel, chiar cu cap din alte
materiale, cu excepția celor cu cap din
cupru.

CTH

7318

Șuruburi, buloane, piulițe, tirfoane, cârlige
filetate, nituri, știfturi, pene, șaibe
(inclusiv șaibele elastice, de siguranță) și
articole similare, din fontă, din fier sau
din oțel.

CTH

7319

ACE de cusut, ace de tricotat, andrele,
croșete, ace de brodat și articole similare
pentru folosire manuală, din fier sau din
oțel; ace de siguranță și alte ace din fier
sau din oțel, nedenumite și necuprinse în
altă parte.

CTH

7320

Arcuri și foi de arcuri, din fier sau din
oțel.

CTH

7321

Sobe de încălzit, cazane cu vatră, mașini
de gătit, cuptoare (inclusiv cele care pot fi
utilizate suplimentar și la încălzirea
centrală),
grătare
barbecue,
plăci
radiante, reșouri cu gaze, plite de
încălzit mâncarea și aparate neelectrice
similare, pentru uz casnic, precum și
părțile acestora, din fontă, din fier sau
din oțel.

CTH

7322

Radiatoare pentru încălzirea centrală, cu CTH
încălzire neelectrică și părțile acestora,
din fontă, din fier sau din oțel; gene
ratoare și distribuitoare de aer cald
(inclusiv cele care pot funcționa și ca
distribuitoare de aer rece sau de aer
condiționat), cu încălzire neelectrică,
prevăzute cu un ventilator sau cu o
suflantă cu motor și părțile acestora, din
fontă, din fier sau din oțel.

7323

Articole de menaj sau de uz gospodăresc
și părțile acestora, din fontă, din fier sau
din oțel; sârmă de parchet din fier sau din
oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și
articole similare pentru curățat, lustruit
sau utilizări similare din fier sau din oțel.

CTH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

7324

Articole sanitare, de igienă sau de toaletă
și părțile acestora, din fontă, din fier sau
din oțel.

CTH

7325

Alte articole turnate din fontă, din fier sau
din oțel.

CTH

7326

Alte articole din fier sau din oțel

CTH

CAPITOLUL 82
Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale
acestor articole, din metale comune
Regula de bază: Mărfurile sau piesele produse din blancuri
(a) Țara de origine a unei mărfi sau a unei piese fabricate dintr-o eboșă care,
prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 (a) a Sistemului armonizat se
clasifică la aceeași poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa sau piesa
completă sau finită, este țara în care fiecare muchie de lucru, suprafață
prelucrătoare și parte activă a fost configurată în forma finală și cu
condiția ca, în starea de bun importat, eboșa din care a fost produsă:
(i) nu a fost capabil să funcționeze; și

▼C2
(ii) nu a suferit transformări față de ștanțarea inițială sau orice proces de
transformare necesar pentru a elimina materialul din forja de turnare sau
matriță;

▼B
(b) În cazul în care criteriile de la litera (a) nu sunt îndeplinite, țara de origine
este țara de origine a eboșei din prezentul capitol.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

8201

Cazmale, hârlețe, lopeți, târnăcoape, sape,
săpăligi, furci, greble și raclete; securi, topoare,
barde, cosoare de grădină și unelte similare cu
tăiș; foarfece de grădinar, de orice tip; seceri și
coase, cuțite pentru fân sau pentru paie; foarfece
pentru garduri vii, pene pentru spart lemne și alte
unelte agricole, horticole sau forestiere, manuale.

CTH

8202

Ferăstraie manuale; pânze de ferăstrău de orice
fel (inclusiv freze-ferăstrău și pânze nedanturate
pentru tăiere).

Conform precizărilor refe
ritoare la subpoziții

8202 10

- Ferăstraie manuale

CTH

8202 20

- Pânze de ferăstrău-bandă

CTSH
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Descrierea mărfurilor

Reguli primare

- Pânze de ferăstrău-circular (inclusiv freză-ferăs
trău):

8202 31

- - Cu partea activă din oțel

CTSH

8202 39

- - Altele, inclusiv părțile

Conform precizărilor refe
ritoare
la
subpozițiile
fracționate

ex 8202 39 (a)

- - Dinți de ferăstrău și segmentele dinților pentru
ferăstraie circulare

CTH

ex 8202 39 (b)

- - Altele

CTSHS

8202 40

- Lanțuri numite „tăietoare” pentru fierăstraie cu
lanț

Conform precizărilor refe
ritoare
la
subpozițiile
fracționate

ex 8202 40 (a)

- - Dinți tăietori gen ferăstrău și segmentele dinților pentru ferăstraie cu lanț

CTH

ex 8202 40 (b)

- - Altele

CTSHS

- Alte pânze de ferăstrău:

8202 91

- - Pânze drepte de ferăstrău pentru prelucrarea
metalelor

CTSH

8202 99

- - Altele

CTSH

8203

Pile, rașpele, clești (inclusiv pentru tăiat), patente,
pensete, foarfece de tăiat metale, unelte de tăiat
țevi, unelte de tăiat buloane, poansoane,
preducele și unelte similare de mână.

CTSH

8204

Chei de strângere manuale (inclusiv chei dinamo CTSH
metrice); bucșe și manșoane de strângere inters
chimbabile, cu sau fără mâner.

8205

Unelte și scule manuale (inclusiv diamante pentru
tăiat geamuri) nedenumite și necuprinse în altă
parte; lămpi de sudură și similare; menghine,
cleme de strângere și similare, altele decât cele
care constituie accesorii sau părți de mașiniunelte; nicovale; forje portative; polizoare cu
batiuri, manuale sau cu pedală.

CTH

8206

Unelte de la cel puțin două din pozițiile 82028205, condiționate în seturi pentru vânzarea cu
amănuntul.

CTH
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8207

Descrierea mărfurilor

Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână,
mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de
exemplu: de ambutisat, de ștanțat, de poansonat,
de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de
broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat),
inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea
metalelor, precum și scule de forare sau de
sondare.

Reguli primare

Conform precizărilor refe
ritoare la subpoziții

- Unelte pentru forare sau pentru sondare:

8207 13

- - Cu partea activă din metaloceramice

CTSH

8207 19

- - Altele, inclusiv părțile

Conform precizărilor refe
ritoare
la
subpozițiile
fracționate

ex 8207 19 (a)

- - Părți

CTH

ex 8207 19 (b)

- - Altele

CTSHS

8207 20

- Filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor

CTSH

8207 30

- Unelte pentru ambutisat, ștanțat sau poansonat

CTSH

8207 40

- Unelte pentru tarodat sau filetat

CTSH

8207 50

- Unelte pentru găurit, altele decât cele pentru
forare

CTSH

8207 60

- Unelte pentru alezat sau broșat

CTSH

8207 70

- Unelte pentru frezat

CTSH

8207 80

- Unelte pentru strunjit

CTSH

8207 90

- Alte unelte interschimbabile

CTSH
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SECȚIUNEA XVI
MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI
ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE
SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE
IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI
ALE ACESTOR APARATE

PĂRȚI ALE
REPRODUS
REPRODUS
ACCESORII

CAPITOLUL 84
Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale
acestora
Regulă primară: Părți și accesorii fabricate din eboșe:

▼C2
1. Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii
generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași
poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara
în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus
configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar
prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese cum ar fi îndoirea,
ciocănirea, ștanțarea sau presarea.

▼B
2. Punctul 1 de mai sus se aplică mărfurilor care pot fi clasificate la dispoziții
pentru părți sau părți și accesorii, inclusiv mărfurilor desemnate în mod
specific în cadrul acestor dispoziții.

▼M3
Definiția „asamblării produselor semiconductoare”
Regula primară „Asamblarea produselor semiconductoare” utilizată în tabelul de
mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse
semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare
care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt
conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie
considerată o operațiune minimă.

▼B
Note de capitol
Nota 1: Setul de componente:
În cazul în care o schimbare de clasificare rezultă din aplicarea regulii generale
de interpretare 2 (a) a Sistemului armonizat în ceea ce privește seturile de
componente care sunt prezentate ca articole neasamblate de la altă poziție sau
subpoziție, componentele individuale își păstrează originea anterioară constituirii
unui astfel de set
Nota 2: Asamblarea setului de componente:
Mărfurile asamblate dintr-un set de componente clasificate drept marfă asamblată,
prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 își au originea în țara de asam
blare, cu condiția ca asamblarea să fi îndeplinit regula de bază referitoare la
marfa respectivă dacă fiecare parte ar fi fost prezentată separat și nu ca parte a
unui set
Nota 3: Dezasamblarea mărfurilor:
O schimbare de clasificare care rezultă din demontarea mărfurilor nu trebuie
considerată ca fiind modificarea cerută de regula prevăzută în tabelul „regulilor
de listă”. Țara de origine a părților recuperate din mărfuri este țara în care părțile
sunt recuperate, cu excepția cazului în care importatorul, exportatorul sau oricare
altă persoană îndreptățită să stabilească originea părților demonstrează că acestea
au o altă țară de origine pe baza unor probe verificabile.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 404
▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 8443

Aparate de fotocopiere cu sistem optic
sau prin contact

CTH

ex 8473

Module de memorie

CTH sau asamblarea
semiconductoare

ex 8482

Rulmenți cu bile, cu galeți sau cu ace,
rulmenți cu role, asamblați

Asamblare precedată de tratare la
cald, șlefuire și polizare a marginilor
interioare și exterioare

CAPITOLUL 85
Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat
sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate
Regulă primară: Părți și accesorii fabricate din eboșe:

▼C2
1. Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii
generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași
poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara
în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus
configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar
prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese cum ar fi îndoirea,
ciocănirea, ștanțarea sau presarea.

▼B
2. Punctul 1 de mai sus se aplică mărfurilor care pot fi clasificate la dispoziții
pentru părți sau părți și accesorii, inclusiv mărfurilor desemnate în mod
specific în cadrul acestor dispoziții.

▼M3
Definiția „asamblării produselor semiconductoare”
Regula primară „Asamblarea produselor semiconductoare” utilizată în tabelul de
mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse
semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare
care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt
conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie
considerată o operațiune minimă.

▼B
Note de capitol
Nota 1: Setul de componente:
În cazul în care o schimbare în clasificare rezultă din aplicarea regulii generale de
interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat în ceea ce privește seturile de
componente care sunt prezentate ca articole neasamblate de la altă poziție sau
subpoziție, componentele individuale își păstrează originea anterioară unui astfel
de set.
Nota 2: Asamblarea setului de componente:
Mărfurile asamblate dintr-un set de componente clasificate drept marfă asamblată,
prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 își au originea în țara de asam
blare, cu condiția ca asamblarea să fi îndeplinit regula de bază referitoare la
marfa respectivă dacă fiecare componentă ar fi fost prezentată separat și nu ca
parte a unui set.
Nota 3: Dezasamblarea mărfurilor:
O schimbare de clasificare care rezultă din demontarea mărfurilor nu trebuie
considerată ca fiind modificarea cerută de regula prevăzută în tabelul „regulilor
de listă”. Țara de origine a părților recuperate din mărfuri este țara în care părțile
sunt recuperate, cu excepția cazului în care importatorul, exportatorul sau oricare

produselor
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altă persoană îndreptățită să stabilească originea părților demonstrează că acestea
au o altă țară de origine pe baza unor probe verificabile, cum ar fi mărcile de
origine de pe partea însăși sau documente.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 8501

Module sau panouri fotovoltaice din
siliciu cristalin

CTH, cu excepția poziției 8541

ex 8523 59

Circuit integrat pentru carduri cu cip cu
bobină integrată

CTH sau asamblarea
semiconductoare

produselor

ex 8525 80

Componentă imagistică cu semiconduc CTH sau asamblarea
toare
semiconductoare

produselor

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune,
chiar combinate, în același corp, cu un
aparat de înregistrare sau de reproducere
a sunetului sau cu un ceas.

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încor CTH, cu excepția materialelor de la
porează un aparat de recepție de televi poziția 8529
ziune; aparate receptoare de televiziune
chiar încorporând un aparat de recepție
de radiodifuziune sau un aparat de înre
gistrare sau de reproducere a sunetului
sau a imaginilor.

8535

Aparatură pentru comutarea, tăierea,
protecția, branșarea, racordarea sau
conectarea circuitelor electrice (de
exemplu întrerupătoare, comutatoare,
siguranțe, eclatoare pentru paratrăsnete,
limitatoare de tensiune, regulatoare de
undă, prize de curent și alți conectori,
cutii de joncțiune sau doze de legătură),
pentru o tensiune peste 1 000 volți.

ex 8536

►M3 Aparatură electrică semicon CTH, cu excepția materialelor de la
ductoare pentru comutarea, tăierea, poziția 8538; sau asamblarea
protecția, branșarea, racordarea sau produselor semiconductoare
conectarea circuitelor electrice (de
exemplu întrerupătoare, comutatoare,
relee, siguranțe, regulatoare de undă,
fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi
și alți conectori, cutii de joncțiune),
pentru o tensiune de maximum 1 000
volți. ◄

▼M3

▼B

▼M3

CTH, cu excepția poziției 8529

CTH, cu excepția materialelor de la
poziția 8538; sau asamblarea
produselor semiconductoare

__________

▼B
8541

Diode, tranzistori și dispozitive similare Conform precizărilor referitoare la
semiconductoare; dispozitive fotosensibile pozițiile fracționate.
semiconductoare, inclusiv celule foto
voltaice chiar asamblate în module sau
montate în panouri; diode emițătoare de
lumină; cristale piezoelectrice montate.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 406
▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 8541 (a)

Celule, module sau panouri fotovoltaice
din siliciu cristalin

CTH

ex 8541 (b)

altele

CTH sau asamblarea
semiconductoare

produselor

8542

Circuite integrate electronice

CTH sau asamblarea
semiconductoare

produselor

ex 8548 90

Module cu conectare inteligentă care
includ un controler de comunicare și un
controler pentru card inteligent securizat

CTH sau asamblarea
semiconductoare

produselor

▼M3

▼B

SECȚIUNEA XVIII
INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU
CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE
PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE;
CEASORNICĂRIE;
INSTRUMENTE
MUZICALE;
PĂRȚI
ȘI
ACCESORII ALE ACESTORA
CAPITOLUL 90
Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de
control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și
accesorii ale acestora

▼M3
Definiția „asamblării produselor semiconductoare”
Regula primară „Asamblarea produselor semiconductoare” utilizată în tabelul de
mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse
semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare
care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt
conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie
considerată o operațiune minimă.

▼B
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼M3
Cod SA
2017

ex 9029

Descrierea mărfurilor

Componentă semiconductoare sensibilă
la câmpul magnetic, bazată pe elemente
rezistive magneto-senzitive, cu sau fără
componentă adițională pentru prelu
crarea semnalului

Reguli primare

CTH, cu excepția mate
rialelor
de
la
poziția 9033; sau asam
blarea produselor semi
conductoare

▼B
CAPITOLUL 91
Ceasornicărie
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.
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►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 9113

Descrierea mărfurilor

Brățări de ceasuri și părți ale acestora, din
textile.

Reguli primare

CTH

SECȚIUNEA XX
MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE
CAPITOLUL 94
Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de
iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame
luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole
similare; construcții prefabricate
Notă de capitol
În scopul regulilor de origine care se referă la o schimbare a clasificării (mai
exact, schimbarea poziției sau a subpoziției), modificările care rezultă din
schimbarea utilizării nu trebuie considerate ca procese care conferă originea.
Regulă reziduală de capitol:

▼C2
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare,
țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare
din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.

▼B
►M3 Cod SA
2017 ◄

ex 9401
ex 9403

ex 9405

și

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

Scaune ceramice (cu excepția celor de la
poziția 9402) chiar transformabile în
paturi, alte tipuri de mobilier și părțile
acestora, decorate.

CTH

Aparate de iluminat ceramice (inclusiv
proiectoarele), și părțile lor, nedenumite
și necuprinse în altă parte, decorate;
lămpi ceramice pentru reclame luminoase,
însemne luminoase, plăci indicatoare
luminoase și articole similare, care au o
sursă de lumină permanentă, fixă, și părți
ale acestora, nedenumite și necuprinse în
altă parte, decorate.

CTH
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ANEXA 22-02

▼C1
Cerere pentru un certificat de informații INF 4 și certificatul de informații
INF 4

▼B
Cerere pentru un certificat de informații INF 4
— Furnizor (nume, adresa completă, țara)
— Destinatar (nume, adresa completă, țara)
— Numerele facturilor
— Numărul articolului, mărci și numere, numărul și natura coletelor, descrierea
mărfurilor
— Masa brută (kg) sau alte unități de măsură (l, m3 etc.)
— Declarația furnizorului
Certificatul de informații INF 4
— Furnizor (nume, adresa completă, țara)
— Destinatar (nume, adresa completă, țara)
— Numerele facturilor
— Numărul articolului, mărci și numere, numărul și natura coletelor, descrierea
mărfurilor
— Masa brută (kg) sau alte unități de măsură (l, m3 etc.)
— Viza vămii
— Declarația furnizorului
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ANEXA 22-03
Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau transformare care
conferă caracterul de produs originar
PARTEA I
NOTE INTRODUCTIVE
Nota 1 — Introducere generală
►C2 1.1. Prezenta anexă stabilește reguli pentru toate produsele; cu toate
acestea, faptul că un produs se regăsește în prezenta anexă nu
înseamnă neapărat că este acoperit de sistemul generalizat de
preferințe (SGP). ◄ Lista produselor care fac obiectul SGP, sfera
de aplicare a preferințelor din cadrul SGP și excluderile aplicabile
anumitor țări beneficiare sunt prevăzute de Regulamentul (UE)
nr. 978/2012 (pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2023).
1.2. Prezenta anexă prevede condițiile, menționate la articolul 45, în care
produsele sunt considerate ca fiind originare din țara beneficiară în cauză.
Există patru categorii diferite de reguli, care variază în funcție de produse:
(a) în procesul de prelucrare sau transformare se utilizează un conținut
maxim de materiale neoriginare;
(b) în urma prelucrării sau transformării, poziția de 4 cifre sau subpoziția de
6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt clasificate produsele
fabricate devine diferită de poziția de 4 cifre, respectiv subpoziția de
6 cifre din Sistemul armonizat la care sunt clasificate materialele
utilizate;
(c) se realizează o operațiune specifică de prelucrare și transformare;
(d) se realizează o prelucrare sau o transformare a unor materiale obținute
în întregime.
Nota 2 — Structura listei
2.1. Coloanele 1 și 2 descriu produsul obținut. În coloana 1 este indicat, după
caz, numărul capitolului, numărul poziției (4 cifre) sau numărul subpoziției
(6 cifre) utilizat în Sistemul armonizat. Coloana 2 cuprinde descrierea
mărfurilor utilizată în Sistem pentru respectiva poziție sau respectivul
capitol. Pentru fiecare intrare din coloanele 1 și 2, în coloana 3 sunt
prevăzute, sub rezerva notei 2.4, una sau mai multe reguli („operațiuni
care conferă caracterul de produs originar”). Operațiunile care conferă
caracterul originar se referă exclusiv la materialele neoriginare. În cazul
în care intrarea din coloana 1 este precedată de specificația „ex”, aceasta
indică faptul că regula din coloana 3 se aplică numai părții din poziție
descrise în coloana 2.
2.2. În cazul în care în coloana 1 sunt grupate mai multe poziții sau subpoziții
din Sistemul armonizat sau figurează un număr de capitol și descrierea
produselor din coloana 2 este, prin urmare, formulată în termeni generali,
regula corespunzătoare din coloana 3 se aplică tuturor produselor care, în
cadrul Sistemului armonizat, sunt clasificate la pozițiile capitolului sau la
oricare dintre pozițiile sau subpozițiile grupate în coloana 1.
2.3. În cazul în care lista cuprinde reguli diferite care se aplică unor produse
diferite de la aceeași poziție, fiecare liniuță cuprinde descrierea acelei părți
din poziție care face obiectul regulii corespunzătoare din coloana 3.
2.4. În cazul în care în coloana 3 sunt indicate două reguli alternative, separate
prin conjuncția „sau”, exportatorul are posibilitate de a alege una dintre
acestea.
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2.5. În majoritatea cazurilor, regula sau regulile indicate în coloana 3 se aplică
tuturor țărilor beneficiare enumerate în anexa II la Regulamentul (UE)
nr. 978/2012. Cu toate acestea, pentru anumite produse originare din țări
beneficiare ale regimului special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate,
astfel cum sunt enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012
(denumite în continuare „țările beneficiare LDC”), se aplică o regulă mai
puțin severă. În astfel de cazuri, coloana 3 este împărțită în două subco
loane, (a) și (b), unde subcoloana (a) indică regula aplicabilă țărilor bene
ficiare cel mai puțin dezvoltate, iar subcoloana (b) indică regula aplicabilă
tuturor celorlalte țări beneficiare, precum și exporturilor din Uniunea
Europeană către o țară beneficiară în cadrul cumulului bilateral.

Nota 3 — Exemple de aplicare a regulilor
3.1. Articolul 45 alineatul (2), privind produsele care au dobândit caracterul
originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplică indiferent
dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite aceste
produse sau într-o altă fabrică din țara beneficiară sau din Uniunea Euro
peană.

3.2. În temeiul articolului 47, prelucrarea sau transformarea trebuie să fie mai
amplă decât operațiunile enumerate la articolul respectiv. În caz contrar,
mărfurile nu sunt eligibile pentru acordarea tratamentului tarifar preferențial,
chiar dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în lista de mai jos.

Sub rezerva dispozițiilor menționate la primul paragraf, regulile indicate în
listă stabilesc nivelul minim de prelucrare sau de transformare necesar, iar
prelucrările sau transformările mai ample conferă, de asemenea, caracterul
de produs originar; în schimb, efectuarea într-o măsură mai mică de
prelucrări sau transformări nu poate conferi caracterul de produs originar.
►C2 Astfel, în cazul în care o regulă prevede că pot fi utilizate materiale
neoriginare într-o anumită etapă a procesului de fabricație, utilizarea acestor
materiale într-o etapă anterioară este permisă, în timp ce utilizarea acelorași
materiale într-o etapă ulterioară nu este permisă. ◄

3.3. Fără a aduce atingere notei 3.2, atunci când o regulă utilizează expresia
„Fabricare din materiale de la orice poziție”, pot fi utilizate materialele de la
orice poziție (chiar și materialele de la aceeași denumire și poziție ca și
produsul), ele fiind totuși supuse tuturor limitărilor specifice care pot fi și
ele incluse în regulă.

Cu toate acestea, expresia „Fabricare din materiale de la orice poziție,
inclusiv din alte materiale de la poziția…” sau „Fabricare din materiale
de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție ca și
produsul” înseamnă că pot fi utilizate materialele de la orice poziție, cu
excepția celor cu aceeași denumire ca produsul, așa cum apare în coloana 2
din listă.

3.4. Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate să fie fabricat din
mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai
multe dintre aceste materiale. Regula nu implică obligativitatea utilizării
tuturor acestor materiale.

3.5. În cazul în care o regulă din listă precizează că un produs trebuie fabricat
dintr-un anumit material, regula nu împiedică și utilizarea altor materiale
care, prin natura lor, nu pot satisface această condiție.

Nota 4 — Dispoziții generale cu privire la anumite mărfuri agricole
4.1. Mărfurile agricole clasificate la capitolele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și la poziția
2401 care sunt cultivate sau recoltate pe teritoriul unei țări beneficiare sunt
tratate ca fiind originare de pe teritoriul respectivei țări, chiar dacă provin
din semințe, bulbi, portaltoaie, butași, altoaie, lăstari, muguri, sau alte părți
vii de plante importate din altă țară.
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4.2. În cazurile în care conținutul de zahăr neoriginar dintr-un anumit produs
face obiectul unor limitări, greutatea zaharurilor de la pozițiile 1701
(zaharoză) și 1702 (de exemplu, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză,
izoglucoză sau zahăr invertit) utilizate la fabricarea produsului final și
utilizate la fabricarea produselor neoriginare încorporate în produsul final
sunt luate în considerare pentru calculul unei astfel de limitări.

▼B
Nota 5 — Terminologia utilizată în cazul anumitor produse textile
5.1. Expresia „fibre naturale” se folosește în listă pentru a desemna alte fibre
decât cele artificiale sau sintetice. Expresia se referă doar la etapele ante
rioare filării, inclusiv la deșeuri și, cu excepția cazului în care se precizează
altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt
mod, dar care nu au fost filate.
5.2. Expresia „fibre naturale” include părul de cal de la poziția 0503, mătasea de
la pozițiile 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale de
la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și alte
fibre de origine vegetală de la pozițiile 5301-5305.

▼C2
5.3. Termenii „paste textile”, „substanțe chimice” și „materiale destinate
fabricării hârtiei”, folosiți în listă, desemnează materialele care nu sunt
încadrate în capitolele 50-63 și care pot fi utilizate în vederea fabricării
de fibre sau de fire sintetice sau artificiale sau de fire sau fibre de hârtie.

▼B
5.4. Termenul de „fibre sintetice sau artificiale discontinue” folosit în listă se
referă la cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile din fibre
sintetice sau artificiale de la pozițiile 5501-5507.
Nota 6 — Toleranțe aplicabile produselor fabricate dintr-un amestec de
materiale textile
6.1. Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta
notă, condițiile stabilite în coloana 3 nu se mai aplică pentru orice materiale
textile de bază care au fost utilizate la fabricarea acestui produs și care,
luate împreună, reprezintă 10 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor
materialelor textile de bază utilizate. (a se vedea, de asemenea, notele 6.3 și
6.4)
6.2. Cu toate acestea, toleranța menționată în nota 6.1 se poate aplica numai
produselor amestecate care au fost obținute din două sau mai multe
materiale textile de bază.
Materialele textile de bază sunt următoarele:
mătasea;
lâna;
părul grosier de animale;
părul fin de animale;
părul de cal;
bumbacul;
materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia;
inul;
cânepa;
iuta și alte fibre textile liberiene;
sisalul și alte fibre textile din genul „Agave”;
nuca de cocos, abaca, ramia și alte fibre textile vegetale;
filamentele sintetice;
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filamentele artificiale;
filamentele conductoare electrice;
fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;
fibrele sintetice discontinue de poliester;
fibrele sintetice discontinue de poliamidă;
fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;
fibrele sintetice discontinue de poliimidă;
fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;
fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;
fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;
alte fibre sintetice discontinue;
fibrele sintetice sau artificiale discontinue de viscoză;
alte fibre artificiale discontinue;
firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate
sau nu;
firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate
sau nu;
produsele de la poziția 5605 (fire metalizate) formate dintr-o bandă
compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă
de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de
maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv transparent sau
colorat între două straturi de peliculă de plastic;
alte produse de la poziția 5605;
fibrele de sticlă;
fibrele metalice.
Exemplu:
Un fir de la poziția 5205 obținut din fibre de bumbac de la poziția 5203 și
din fibre sintetice discontinue de la poziția 5506 este un fir mixt. Prin
urmare, pot fi utilizate fibre sintetice discontinue neoriginare care nu
respectă regulile de origine, cu condiția ca greutatea lor totală să nu
depășească 10 % din greutatea firului.
Exemplu:
O țesătură de lână, de la poziția 5112, obținută din fire de lână de la poziția
5107 și fire de fibre sintetice discontinue de la poziția 5509 este o țesătură
mixtă. Prin urmare, pot fi utilizate fire sintetice care nu respectă regulile de
origine sau fire de lână care nu respectă regulile de origine sau o combinație
a acestor două tipuri de fire, cu condiția ca greutatea lor totală să nu
depășească 10 % din greutatea țesăturii.
Exemplu:
O țesătură textilă cu smocuri, de la poziția 5802, obținută din fire de
bumbac de la poziția 5205 și dintr-o țesătură de bumbac de la poziția
5210 este un produs mixt doar dacă țesătura de bumbac este ea însăși o
țesătură mixtă realizată din fire încadrate în două poziții separate sau dacă
firele de bumbac folosite sunt ele însele amestecuri.
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Exemplu:
În cazul în care țesătura cu smocuri este fabricată din fire de bumbac de la
poziția 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția 5407, atunci este
evident că cele două fire folosite sunt două materiale textile de bază
diferite și că materialul textil cu smocuri este în consecință un produs mixt.
6.3. În cazul produselor care încorporează „fire din poliuretan segmentate cu
segmente flexibile de poliester, izolate sau nu”, toleranța este de 20 % în
ceea ce privește firele respective.
6.4. În cazul produselor în care se încorporează „o bandă compusă dintr-un miez
de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau
nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maxim 5 mm, intercalată cu
ajutorul unui adeziv transparent sau colorat între două straturi de peliculă de
plastic”, toleranța este de 30 % în ceea ce privește această bandă.
Nota 7 — Alte toleranțe aplicabile anumitor produse textile
7.1. Atunci când, în listă, se face trimitere la prezenta notă, materialele textile
care nu respectă regula stabilită în lista din coloana 3 pentru produsul
confecționat în cauză, pot fi utilizate, cu condiția ca acestea să fie clasificate
la o poziție diferită de cea a produsului și ca valoarea lor să nu depășească
8 % din prețul franco fabrică al produsului.
7.2. Fără a aduce atingere notei introductive 7.3, materialele care nu sunt
încadrate în capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea de
produse textile, indiferent dacă conțin sau nu materiale textile.
Exemplu:
În cazul în care o regulă din listă prevede pentru un anumit articol din
material textil, de exemplu o pereche de pantaloni, că trebuie utilizate fire,
acest lucru nu interzice utilizarea articolelor din metal, precum nasturii,
deoarece aceștia nu sunt încadrați în capitolele 50-63. De asemenea, acest
lucru nu interzice utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conțin în mod
normal materiale textile.
7.3. Atunci când se aplică o regulă privind procentajul, valoarea materialelor
care nu sunt încadrate în capitolele 50-63 trebuie luată în considerare la
calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate.
Nota 8 — Definiția tratamentelor specifice și a operațiunilor simple efectuate
în cazul anumitor produse de la capitolul 27
8.1. În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, „tratamentele specifice” sunt urmă
toarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată (1);
(c) cracarea;
(d) reformarea;
(e) extracția cu solvenți selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratarea cu acid
sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizarea
cu agenți alcalini; decolorarea și purificarea cu pământ natural activ,
pământ activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(i) izomerizarea.
(1) A se vedea nota 5(b) la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.
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8.2. În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, „tratamentele specifice” sunt urmă
toarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată (1);
(c) cracarea;
(d) reformarea;
(e) extracția cu solvenți selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratarea cu acid
sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizarea
cu agenți alcalini; decolorarea și purificarea cu pământ natural activ,
pământ activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(ij) izomerizare;
(k) desulfurarea cu hidrogen, numai în cazul uleiurilor grele de la poziția
ex 2710, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de
sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);
(l) deparafinarea, printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă, numai
pentru produsele clasificate la poziția 2710;
(m) tratarea cu hidrogen la o presiune peste 20 bari și o temperatură peste
250 °C, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare,
când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică,
numai în cazul uleiurilor grele clasificate la poziția ex 2710. Trata
mentele de finisare cu hidrogen ale uleiurilor lubrifiante de la poziția
ex 2710 care au ca scop în special ameliorarea culorii sau a stabilității
(de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea) nu sunt însă considerate
tratamente specifice;
(n) distilarea atmosferică, numai pentru păcura clasificată la poziția
ex 2710, cu condiția distilării a mai puțin de 30 % din volum,
inclusiv pierderile, la 300 °C, prin metoda ASTM D 86;
(o) numai în ceea ce privește uleiurile grele, altele decât motorina și păcura
de la poziția ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă
frecvență.
(p) dezuleierea prin cristalizare fracționată, numai pentru produsele brute
(altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit, ceara de turbă sau
ceara de parafină conținând în greutate sub 0,75 % ulei) clasificate la
poziția ex 2712.
8.3. În sensul pozițiilor ex 2707 și 2713, operațiunile simple precum curățarea,
decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea,
obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi
diferite de sulf sau orice combinație a acestor operațiuni sau a unor
operațiuni similare nu conferă caracterul originar.
(1) A se vedea nota 5(b) la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.
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PARTEA II
LISTA PRODUSELOR ȘI A OPERAȚIUNILOR DE PRELUCRARE SAU TRANSFORMARE CARE
CONFERĂ CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 sunt obținute în întregime

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toată carnea și toate organele comes
tibile din produsele de la acest capitol sunt obținute în întregime

ex capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și
alte nevertebrate acvatice, cu
următoarele excepții:

Toți peștii și toate crustaceele, moluștele și alte nevertebrate
acvatice sunt obținute în întregime

0304

Fileuri de pește și carne de
pește (chiar tocată), proaspete,
refrigerate sau congelate

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3
utilizate sunt obținute în întregime

0305

Pește uscat, sărat sau în Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3
saramură; pește afumat, chiar utilizate sunt obținute în întregime
fiert, înainte sau în timpul
afumării; făină, pudră și aglo
merate sub formă de pelete de
pește,
proprii
alimentației
umane

ex 0306

Crustacee, atât decorticate, cât
și nedecorticate, uscate, sărate
sau în saramură; crustacee
nedecorticate, fierte în apă sau
în aburi, chiar refrigerate,
congelate, uscate, sărate sau
în saramură; făină, pudră și
aglomerate sub formă de
pelete de crustacee, adecvate
pentru consumul uman

ex 0307

Moluște, în cochilie sau nu, Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3
uscate, sărate sau în saramură; utilizate sunt obținute în întregime
nevertebrate acvatice altele
decât crustaceele și moluștele,
uscate, sărate sau în saramură;
făină, pudră și aglomerate sub
formă de pelete de nevertebrate
acvatice, altele decât crusta
ceele,
proprii
alimentației
umane

Capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă Fabricare în cadrul căreia:
de păsări; miere naturală;
produse comestibile de origine — toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt obținute în
animală, nedenumite și necu
întregime; și
prinse în altă parte
— greutatea zahărului (1) utilizat nu depășește 40 % din
greutatea produsului final

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3
utilizate sunt obținute în întregime
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

ex capitolul 5

Alte produse de origine Fabricare din materiale de la orice poziție
animală, nedenumite și necu
prinse în altă parte, cu urmă
toarele excepții;

ex 0511 91

Icre și lapți de pește, necomes Toate icrele și toți lapții sunt obținuți în întregime
tibile

Capitolul 6

Plante vii și produse de flori Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6
cultură
utilizate sunt obținute în întregime

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și
tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7
utilizate sunt obținute în întregime

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de
citrice sau de pepeni

Fabricare în cadrul căreia:
— toate fructele (fructele nucifere) și cojile de citrice sau de
pepeni de la capitolul 8 utilizate sunt obținute în întregime;
și
— greutatea zahărului (1) utilizat nu depășește 40 % din
greutatea produsului final

Capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii;

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10
utilizate sunt obținute în întregime

ex capitolul 11

Produse ale industriei morări Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 10 și
tului; malț; amidon și fecule; 11, de la pozițiile 0701 și 2303 și de la subpoziția 0710 10
inulină; gluten de grâu; cu utilizate sunt obținute în întregime
următoarele excepții:

ex 1106

Făină, griș și pudră din legume
păstăi uscate, curățate de
păstăi, de la poziția 0713

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
semințe și fructe diverse; rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
plante industriale sau medi
cinale; paie și furaje

Capitolul 13

Șelac; gume, rășini și alte seve
și extracte vegetale

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor în
care greutatea zahărului (1) utilizat nu depășește 40 % din
greutatea produsului final

Capitolul 14

Materiale pentru împletit și alte
produse de origine vegetală,
nedenumite și necuprinse în
altă parte

Fabricare din materiale de la orice poziție.

ex capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine Fabricare din materiale de la orice subpoziție, cu excepția celor
animală sau vegetală; produse de la aceeași subpoziție cu produsul
ale disocierii lor; grăsimi
alimentare prelucrate; ceară
animală sau vegetală; cu urmă
toarele excepții:

Uscare și măcinare a legumelor păstăi de la poziția 0708
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

1501-1504

Grăsime de porc, pasăre, vită,
oaie, capră, pește etc.

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul

1505, 1506 și
1520

Usuc și grăsimi derivate din
acesta, inclusiv lanolina. Alte
grăsimi și uleiuri de origine
animală și fracțiunile acestora,
chiar rafinate, dar nemodificate
chimic. Glicerină brută; ape și
leșii de glicerină.

Fabricare din materiale de la orice poziție

1509 și 1510

Ulei de măsline și fracțiunile
acestuia

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt
obținute în întregime

1516 și 1517

Grăsimi și uleiuri de origine Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor în
animală sau vegetală și care greutatea tuturor materialelor de la capitolul 4 utilizate nu
fracțiunile acestora, hidro depășește 40 % din greutatea produsului final
genate parțial sau total, interes
terificate, reesterificate sau
elaidinizate, chiar rafinate, dar
nepreparate altfel
Margarină; amestecuri sau
preparate
alimentare
din
grăsimi sau din uleiuri de
origine animală sau vegetală
sau din fracțiuni ale diferitelor
grăsimi
sau
uleiuri
din
prezentul capitol, altele decât
grăsimile și uleiurile alimentare
și fracțiunile acestora de la
poziția 1516

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește
sau din crustacee, din moluște
sau din alte nevertebrate
acvatice

Fabricare:
— din materiale de la orice poziție, cu excepția cărnii și a
organelor comestibile de la capitolul 2 și a materialelor de
la capitolul 16 obținute din carnea și organele comestibile de
la capitolul 2, și
— în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 și mate
rialele de la capitolul 16 obținute din pește sau din crustacee,
din moluște sau din alte nevertebrate acvatice de la capitolul
3 utilizate sunt obținute în întregime

ex capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza
pură și glucoza, chimic pure,
în stare solidă; siropuri de
zahăr; înlocuitori de miere,
chiar amestecați cu miere
naturală; zaharuri și melase
caramelizate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea mate
rialelor de la pozițiile 1101-1108, 1701 și 1703 utilizate nu
depășește 30 % din greutatea produsului final

ex 1702

Maltoză sau fructoză chimic
pure

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv alte materiale
de la poziția 1702
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Produse zaharoase fără cacao
(inclusiv ciocolată albă)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:

1704

— greutatea individuală a zahărului (1) și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului (1) și a materialelor de
la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final

Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:
— greutatea individuală a zahărului (1) și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului (1) și a materialelor de
la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final

Capitolul 19

Preparate pe bază de cereale, Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
de făină, de amidon, de fecule la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:
sau de lapte; produse de pati
serie
— greutatea materialelor de la capitolele 2, 3 și 16 utilizate nu
depășește 20 % din greutatea produsului final, și
— greutatea materialelor de la pozițiile 1006 și 1101-1108
utilizate nu depășește 20 % din greutatea produsului final, și
— greutatea individuală a zahărului (1) și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului (1) și a materialelor de
la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final

ex capitolul 20

Preparate din legume, din
fructe sau din alte părți de
plante; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celei a
produsului în care greutatea zahărului (1) utilizat nu depășește
40 % din greutatea produsului final

2002 și 2003

Tomate, ciuperci și trufe,
preparate sau conservate altfel
decât în oțet sau acid acetic

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 7 și 8
utilizate sunt obținute în întregime

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse:
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:
— greutatea individuală a zahărului (1) și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului (1) și a materialelor de
la capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

2103

Capitolul 22

Preparate pentru sosuri și
sosuri preparate; condimente
și produse de asezonare, ames
tecate; făină și pudră de muștar
și muștar preparat:
- Preparate pentru sosuri și
sosuri preparate; condimente
și produse de asezonare,
amestecate

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate făina, pudra de muștar sau muștarul preparat

- Făină și pudră de muștar și
muștar preparat

Fabricare din materiale de la oricare poziție

Băuturi, lichide alcoolice și
oțet

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul și de la pozițiile 2207 și 2208, în
cadrul căreia:
— toate materialele de la subpozițiile 0806 10, 2009 61,
2009 69 utilizate sunt obținute în întregime și
— greutatea individuală a zahărului și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final

ex capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale
industriei alimentare; alimente
preparate pentru animale; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex 2303

Reziduuri
rezultate
fabricarea amidonului

din

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia greutatea mate
rialelor de la capitolul 10 utilizate nu depășește 20 % din
greutatea produsului final

2309

Preparate de tipul celor folosite
pentru hrana animalelor

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul, în cadrul căreia:
— toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute
în întregime și
— greutatea materialelor de la capitolele 10 și 11 și de la
pozițiile 2302 și 2303 utilizate nu depășește 20 % din
greutatea produsului final, și
— greutatea individuală a zahărului (1) și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 40 % din greutatea
produsului final, și
— greutatea totală combinată a zahărului și a materialelor de la
capitolul 4 utilizate nu depășește 60 % din greutatea
produsului final

ex capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun
prelucrați;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la orice poziție, în cadrul căreia
greutatea materialelor de la capitolul 24 utilizate nu depășește
30 % din greutatea totală a materialelor de la capitolul 24
utilizate

2401

Tutunuri brute sau neprelu Tot tutunul neprelucrat și toate deșeurile de tutun de la capitolul
crate; deșeuri de tutun
24 sunt obținute în întregime
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu
capete tăiate), trabucuri și
țigarete, din tutun sau din înlo
cuitori de tutun

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul și a celor de la poziția 2403 și în
care greutatea materialelor de la poziția 2401 utilizate nu
depășește 50 % din greutatea totală a materialelor de la poziția
2401 utilizate

ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
ipsos, var și ciment; cu urmă rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
toarele excepții:
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 2519

Carbonat de magneziu natural Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
(magnezită) măcinat, introdus rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, se
în recipiente ermetice, și oxid poate utiliza carbonatul de magneziu natural (magnezita)
de magneziu, pur sau nu, cu
excepția magneziei electro
topite și a magneziei arse (sin
terizate)

Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex capitolul 27

►C2 Combustibili minerali,
uleiuri minerale și produse
rezultate din distilarea acestora;
materiale bituminoase; ceară
minerală, cu următoarele excepții: ◄

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Uleiuri în care greutatea consti
tuenților aromatici depășește
greutatea constituenților nearo
matici,
similare
uleiurilor
minerale
obținute
prin
distilarea gudronului de huilă
la temperaturi înalte, care
distilează mai mult de 65 %
din volum la o temperatură de
până la 250 °C (inclusiv ames
tecurile de white spirit și
benzol), destinate utilizării
drept carburanți sau combus
tibili

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente
specifice (2)

ex 2707

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri
din minerale bituminoase,
altele decât uleiurile brute;
preparatele
nedenumite
și
necuprinse în altă parte, care
conțin în greutate minimum
70 % uleiuri din petrol sau
din minerale bituminoase și
pentru care aceste uleiuri
constituie elementele de bază;
deșeuri de uleiuri

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

sau
►C2 Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate
sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate
acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu
produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică al produsului ◄

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente
specifice (3)
sau
►C2 Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate
sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate
acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu
produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică al produsului ◄
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conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

2711

Gaz de sondă și alte hidro Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente
carburi gazoase
specifice (3)
sau
►C2 Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate
sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate
acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu
produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică al produsului ◄

2712

2713

Vaselină; ceară de parafină,
ceară de petrol microcristalină,
ceară din praf de cărbune (slac
kwax), ozocherită, ceară de
lignit, ceară de turbă, alte
tipuri de ceară minerală și
produse similare obținute prin
sinteză sau prin alte procedee,
chiar colorate

Cocs de petrol, bitum de petrol
și alte reziduuri de uleiuri din
petrol sau de uleiuri din
minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente
specifice (3)
sau
►C2 Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate
sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate
acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu
produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică al produsului ◄

Operațiuni de rafinare și/sau unul sau mai multe tratamente
specifice (2)
sau
►C2 Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate
sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate
acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu
produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică al produsului ◄

ex capitolul 28

produse chimice anorganice;
compuși
anorganici
sau
organici ai metalelor prețioase,
ai elementelor radioactive, ai
metalelor de pământuri rare
sau ai izotopilor; cu urmă
toarele excepții:

(a) Țările cel mai puțin
dezvoltate
(denumite
în
continuare LDC)
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului
sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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(1)

(2)

(3)

ex 2811

ex 2840

Trioxid de sulf

Perborat de sodiu

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din dioxid de sulf

Fabricare din dioxid de sulf

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din tetraborat de
disodiupentahidrat

Fabricare din tetraborat de diso
diupentahidrat

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

2843

Metale prețioase în stare
coloidală; compuși anorganici
sau organici ai metalelor
prețioase,
cu
compoziție
chimică definită sau nu;
amalgame de metale prețioase

Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 2843

ex 2852

- Compuși
ai
mercurului
constituiți din eteri interni și
derivații
lor
halogenați,
sulfonați, nitrați sau nitrozați

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor
de la poziția 2909 utilizate
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la
poziția
2909
utilizate
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor
de la pozițiile 2852, 2932,
2933 și 2934 utilizate nu
depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la pozițiile 2852, 2932, 2933 și
2934 utilizate nu depășește
20 % din prețul franco fabrică
al produsului

- Compuși
ai
mercurului
constituiți din acizi nucleici
și sărurile lor, cu compoziție
chimică definită sau nu; alți
compuși heterociclici
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(1)

(2)

(3)

ex capitolul 29

Produse chimice organice; cu
următoarele excepții:

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului
ex 2905

2905 43;
2905 44;
2905 45

Alcoolați metalici ai alcoolilor
de la prezenta poziție și ai
etanolului; cu următoarele
excepții:

Manitol; D-glucitol (sorbitol);
glicerină

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 2905.
Totuși, alcoolații metalici de
la prezenta poziție pot fi
utilizați, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 2905.
Totuși, alcoolații metalici de la
prezenta poziție pot fi utilizați,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice subpoziție, cu excepția
celor de la aceeași subpoziție
cu produsul. Cu toate acestea,
pot fi utilizate materiale de la
aceeași subpoziție cu produsul,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice subpoziție, cu excepția
celor de la aceeași subpoziție
cu produsul. Cu toate acestea,
pot fi utilizate materiale de la
aceeași subpoziție cu produsul,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

2915

ex 2932

Acizi monocarboxilici aciclici
saturați și anhidridele, haloge
nurile, peroxizii și peroxiacizii
lor; derivații lor halogenați,
sulfonați, nitrați sau nitrozați

- Eteri interni și derivații lor
halogenați, sulfonați, nitrați
sau nitrozați

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la pozițiile 2915 și 2916 utilizate
►C2 nu depășește ◄ 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la pozițiile 2915 și 2916
utilizate ►C2 nu depășește ◄
20 % din prețul franco fabrică
al produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor
de la poziția 2909 utilizate
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la
poziția
2909
utilizate
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

- Acetali ciclici și semiacetali (a) LDC
interni și derivații lor halo
genați, sulfonați, nitrați sau Fabricare din materiale de la
nitrozați
orice poziție

2933

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
orice poziție

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Compuși heterociclici cu hete (a) LDC
roatom(i) de azot în exclusi
vitate
Fabricare din materiale de la
orice
poziție.
Cu
toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la pozițiile 2932
și 2933 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la pozițiile 2932 și 2933
utilizate ►C2 nu depășește ◄
20 % din prețul franco fabrică
al produsului
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(1)

(2)

(3)

2934

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Acizi nucleici și sărurile lor, cu (a) LDC
compoziție chimica definită
sau nu, alți compuși heteroci Fabricare din materiale de la
clici
orice poziție Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor
de la pozițiile 2932, 2933 și
2934 utilizate nu depășește
20 % din prețul franco fabrică
al produsului

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
orice poziție. Cu toate acestea,
valoarea tuturor materialelor de
la pozițiile 2932, 2933 și 2934
utilizate nu depășește 20 % din
prețul
franco
fabrică
al
produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Capitolul 30

Produse farmaceutice

Fabricare din materiale de la orice poziție.

Capitolul 31

Îngrășăminte

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului
Capitolul 32

Extracte tanante sau colorante;
tanini și derivații lor; pigmenți
și alte substanțe colorante;
vopsele și lacuri; masticuri;
cerneluri

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
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(1)

(2)

(3)

ex capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide;
produse
preparate
de
parfumerie sau de toaletă și
preparate cosmetice; cu urmă
toarele excepții:

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului
3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate
sau nu), inclusiv cele așa-zise
„concrete” sau „absolute”; rezi
noide; oleorășini de extracție;
soluții concentrate de uleiuri
esențiale în grăsimi, în uleiuri
fixe (grase), în ceară sau în
substanțe similare, obținute
prin extracție din flori sau
macerare;
subproduse
terpenice reziduale de la deter
penizarea uleiurilor esențiale;
ape distilate aromatice și
soluții apoase ale uleiurilor
esențiale

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv din
materiale dintr-o altă „gru
pă” (4) de la această poziție.
Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale din aceeași
grupă ca și produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață
organici,
preparate
pentru
spălat, preparate lubrifiante,
ceară
artificială,
ceară
preparată,
produse
pentru
întreținere, lumânări și articole
similare,
paste
pentru
modelare, „ceară dentară” și
preparate dentare pe bază de
ipsos, cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

(3)

ex 3404

Ceară artificială
preparată:

și

ceară

Fabricare din materiale de la orice poziție

- - Pe bază de parafină, de
ceară de petrol, ceară
obținută din minerale bitu
minoase, din reziduuri de
parafină
Capitolul 35

Capitolul 36

Substanțe
albuminoide;
produse pe bază de amidon
sau de fecule modificate;
cleiuri; enzime

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul, în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul, în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Pulberi și explozivi; articole de (a) LDC
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale infla Fabricare din materiale de la
mabile
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului
Capitolul 37

Produse fotografice sau cine (a) LDC
matografice
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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(1)

(2)

(3)

ex capitolul 38

Produse diverse ale industriei
chimice;
cu
următoarele
excepții:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

ex 3803

ex 3805

Ulei de tal rafinat

Esență de terebentină sulfatată,
epurată

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Rafinarea uleiului de tal brut

Rafinarea uleiului de tal brut

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Epurare
care
presupune Epurare
care
presupune
distilarea sau rafinarea tere distilarea sau rafinarea tere
bentinei sulfatate, brută
bentinei sulfatate, brută

3806 30

Gume esteri

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din acizi rezinici

Fabricare din acizi rezinici

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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(1)

(2)

(3)

ex 3807

3809 10

3823

3824 60

Smoală neagră (smoală sau
gudron vegetal)

Agenți de apretare sau finisare,
acceleratori de vopsire sau de
fixare a substanțelor colorante
și alte produse și preparate
(de exemplu, produse pentru
scrobit și preparate pentru
mordansare), de felul celor
folosite în industria textilă,
industria
hârtiei,
industria
pielăriei sau în alte industrii
similare, nedenumite și necu
prinse în altă parte: Pe bază
de substanțe amilacee

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Distilarea gudronului vegetal

Distilarea gudronului vegetal

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Acizi grași monocarboxilici (a) LDC
industriali; uleiuri acide de
rafinare; alcooli grași indus Fabricare din materiale de la
oricare poziție, inclusiv alte
triali
materiale de la poziția 3823

Sorbitol, altul decât cel de la
subpoziția 2905 44

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3823

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice subpoziție, cu excepția
celor de la aceeași subpoziție
cu produsul și a materialelor
de la subpoziția 2905 44. Cu
toate acestea, pot fi utilizate
materiale de la aceeași
subpoziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare din materiale de la
orice subpoziție, cu excepția
celor de la aceeași subpoziție
cu produsul și a materialelor
de la subpoziția 2905 44. Cu
toate acestea, pot fi utilizate
materiale
de
la
aceeași
subpoziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul
franco
fabrică
al
produsului

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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(1)

(2)

(3)

ex capitolul 39

ex 3907

Plumb și articole din plumb;
cu următoarele excepții:

- Copolimeri
obținuți
din
copolimeri policarbonați și
copolimeri
acrilonitrilbutadien-stiren (ABS)

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al produ
sului (5)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea,
pot
fi
utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu condiția
ca valoarea lor totală să nu
depășească 50 % din prețul
franco fabrică al produsului (5)

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului
- Poliester

sau
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul

sau

sau

►C2 Fabricare din poli Fabricare din policarbonat de
carbonat de tetrabrom (bis- tetrabrom (bifenol A)
fenol A) ◄
sau
sau
Fabricare în cadrul căreia
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor
valoarea tuturor materialelor utilizate ►C2 nu depășește ◄
utilizate ►C2 nu depășește ◄ 50 % din prețul franco fabrică
70 % din prețul franco fabrică al al produsului
produsului
ex 3920

Folii sau pelicule din ionomeri

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare dintr-o sare parțială
de material termoplastic care
este un copolimer de etilenă
și al acidului metacrilic
parțial neutralizat cu ioni
metalici, în principal de zinc
și de sodiu

Fabricare dintr-o sare parțială de
material termoplastic care este
un copolimer de etilenă și al
acidului
metacrilic
parțial
neutralizat cu ioni metalici, în
principal de zinc și de sodiu
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(1)

(2)

(3)

ex 3921

ex capitolul 40

Benzi metalizate din material
plastic

Cauciuc și articole din cauciuc;
cu următoarele excepții:

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

►C2 Fabricare din benzi de
poliester de mare transparență,
cu o grosime mai mică de 23
microni (6) ◄

Fabricare din benzi de poliester
extrem de transparente, cu o
grosime mai mică de 23
microni (6)

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

4012

Anvelope pneumatice reșapate
sau
uzate,
din
cauciuc;
bandaje, benzi de rulare
amovibile pentru anvelope și
„flapsuri”, din cauciuc
- Anvelope
pneumatice
reșapate, solide sau elastice,
din cauciuc

Reșaparea anvelopelor uzate

- Altele

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor de
la pozițiile 4011 și 4012
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile
cu blană) și piei finite; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

4101-4103

Piei brute de bovine (inclusiv
de bivoli) sau de ecvidee
(proaspete sau sărate, uscate,
cenușărite, piclate sau altfel
conservate, dar netăbăcite,
nepergamentate
sau
altfel
preparate), chiar epilate sau

Fabricare din materiale de la orice poziție
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(1)

(2)

(3)

șpăltuite; piei brute de ovine
(proaspete sau sărate, uscate,
cenușărite, piclate sau altfel
conservate, dar netăbăcite,
nepergamentate
sau
altfel
preparate) chiar epilate sau
șpăltuite, altele decât cele
excluse prin nota 1 litera (c)
din capitolul 41; alte piei
brute (proaspete sau sărate,
uscate, cenușărite, piclate sau
altfel conservate, dar netă
băcite, nepergamentate sau
altfel preparate), chiar epilate
sau șpăltuite, altele decât cele
excluse prin notele 1 litera (b)
sau 1 litera (c) ale capitolului
41

4104-4106

Piei tăbăcite sau semifinite,
depărate, chiar șpăltuite, dar
fără alte prelucrări

Retăbăcirea pieilor tăbăcite sau pretăbăcite de la subpozițiile
4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 sau 4106 91
sau
Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

4107, 4112, 4113

Piei prelucrate după tăbăcire
sau după uscare

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea,
materialele de la subpozițiile 4104 41, 4104 49, 4105 30,
4106 22, 4106 32 și 4106 92 pot fi utilizate numai dacă pieile
tăbăcite sau semifinite în stare uscată sunt supuse unei operațiuni
de retăbăcire

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de
curelărie și șelărie; articole de
voiaj, bagaje de mână și
articole similare; obiecte din
intestine de animale

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex capitolul 43

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Blănuri și blănuri artificiale; Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
articole din acestea; cu urmă rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
toarele excepții:
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

(3)

4301

Blănuri
brute
(inclusiv
capetele, cozile, labele și alte
bucăți utilizate în blănărie),
altele decât pieile brute de la
poziția 4101, 4102 sau 4103

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau apretate,
asamblate:

Fabricare din materiale de la orice poziție

►C2 - Sub formă de acope Albire sau vopsire, cu tăierea și asamblarea pieilor brute tăbăcite
ritoare, de cruci și sau apretate, neasamblate
forme similare ◄

- Altele

Fabricare din piei brute tăbăcite sau apretate, neasamblate

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de
îmbrăcăminte și alte articole
din blană

Fabricare din piei brute tăbăcite sau apretate, neasamblate, de la
poziția 4302

ex capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
articole din lemn; cu urmă rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
toarele excepții:
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 4407

Lemn tăiat cu ferăstrăul sau
cioplit longitudinal, spintecat
sau cojit, cu o grosime care
depășește 6 mm, geluit, șlefuit
sau lipit prin asamblare cap la
cap

Geluire, șlefuire sau lipire prin asamblare cap la cap

ex 4408

Foi pentru placaj (inclusiv cele
obținute prin tăierea lemnului
stratificat) și foi pentru furnir
cu o grosime care nu
depășește 6 mm, asamblate
lateral și alte tipuri de lemn
tăiate longitudinal, trasate sau
derulate, cu o grosime care nu
depășește 6 mm, geluite,
șlefuite
sau
lipite
prin
asamblare cap la cap

Tranșare, geluire, șlefuire sau lipire prin îmbinare cap la cap

ex 4410 - ex
4413

Baghete și muluri pentru Transformare sub formă de baghete sau muluri
mobilă, rame, decorațiuni inte
rioare, magistrale electrice și
alte articole similare
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(1)

(2)

(3)

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și
ambalaje similare din lemn

Fabricare din plăci netăiate la dimensiune

ex 4418

- Lucrări de tâmplărie și piese
de
dulgherie
pentru
construcție, de lemn

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate panouri celulare din lemn și șindrile («shingles» și
«shakes»)

- Baghete și muluri

Transformare sub formă de baghete sau muluri

ex 4421

Lemn
prelucrat
pentru
chibrituri; cuie de lemn pentru
încălțăminte

Fabricare din lemn de la oricare poziție, cu excepția lemnului
profilat de la poziția 4409

Capitolul 45

Plută și articole din plută

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre
vegetale sau de nuiele; coșuri
și împletituri

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte
materiale fibroase celulozice;
hârtie sau carton reciclabile
(deșeuri și maculatură)

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 48

Hârtie și carton; articole din
pastă de celuloză, din hârtie
sau din carton

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 49

ex capitolul 50

Cărți, ziare, imagini imprimate
și alte produse ale industriei de
imprimare; manuscrise, texte
dactilografiate și schițe sau
planuri

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Mătase;
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

cu

următoarele

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

ex 5003

Deșeuri de mătase (inclusiv Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase
gogoși de mătase nedepă
nabile, deșeuri de fire și destră
mătură), cardate sau pieptănate

5004 – ex 5006

Fire de mătase și fire de
deșeuri de mătase

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale însoțită de filare sau torsadare (7)

5007

Țesături din mătase sau din
deșeuri de mătase:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale sau torsadarea
acestora, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

sau
Țesere însoțită de vopsit
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire și țesături din
păr de cal; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

5106-5110

Fire din lână, din păr fin sau
grosier de animale sau din păr
de cal

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale însoțită de filare (7)

5111-5113

Țesături din lână, din păr fin
sau păr grosier de animale
sau din păr de cal:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

sau

sau
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

cu

Țesere însoțită de vopsit
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)

ex capitolul 52

Bumbac;
excepții:

următoarele

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

5204-5207

Ață de cusut și fire din bumbac

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale însoțită de filare (7)

5208-5212

Țesături din bumbac:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

sau
Țesere însoțită de vopsire sau
de îmbrăcare
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,re
maiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)

ex capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire
din hârtie și țesături din fire de
hârtie; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

5306-5308

Fire din alte fibre textile
vegetale; fire din hârtie

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale însoțită de filare (7)

5309-5311

Țesături din alte fibre textile
vegetale; țesături din fire de
hârtie:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

sau
Țesere însoțită de vopsire sau
de îmbrăcare
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

5401-5406

Fire, monofilamente și fire din Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau
filamente sintetice sau artifi filarea fibrelor naturale (7)
ciale

5407 și 5408

Țesături din fire de filamente
sintetice sau artificiale:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

sau
Țesere însoțită de vopsire sau
de îmbrăcare
sau
Torsadare sau texturare însoțită
de țesere, cu condiția ca
valoarea firelor netorsadate/
netexturate utilizate să nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)

5501-5507

►C2 Fibre sintetice sau arti Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale
ficiale discontinue ◄

5508-5511

►C2 Fire și ață de cusut din
fibre sintetice sau artificiale
discontinue ◄

Filarea fibrelor naturale sau extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale însoțită de filare (7)

5512-5516

►C2 Țesături
sintetice
sau
discontinue: ◄

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere

din fibre
artificiale

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,

sau
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

Ex capitolul 56

5602

Vată, pâslă și materiale
nețesute; fire speciale; sfori,
funii, frânghii, și articole din
acestea;
cu
următoarele
excepții:

Țesere însoțită de vopsire sau
de îmbrăcare
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau
filarea fibrelor naturale
sau
Plușare însoțită de vopsire sau imprimare (7)

Pâslă,
chiar
impregnată,
îmbrăcată, acoperită sau strati
ficată:

- Pâslă compactizată cu plăci
cu ace

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de formarea
țesăturii,
Cu toate acestea:
— filamentele din polipropilenă de la poziția 5402,
— fibrele din polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau
— cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501,
►C2 în care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv
măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex,
pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu
depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului ◄
sau
Numai formarea țesăturii, în cazul pâslei din fibre naturale (7)

- Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de formarea
țesăturii,
sau
Numai formarea țesăturii, în cazul pâslei din fibre naturale (7)
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
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(1)

(2)

(3)

5603

5604

Articole
nețesute,
chiar
impregnate,
îmbrăcate,
acoperite sau stratificate

►C2 (a) LDC

►C2 (b) Alte țări beneficiare

Orice procedeu care nu
implică
țesere,
inclusiv
tricotare (needlepunching) ◄

Extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale sau utilizarea de fibre
naturale, însoțită de aplicarea
unor tehnici care nu implică
țesere,
inclusiv
tricotare
(needlepunching) ◄

Fire și corzi din cauciuc,
acoperite cu materiale textile;
fire textile, benzi și forme
similare de la poziția 5404
sau
5405,
impregnate,
îmbrăcate,
acoperite
sau
învelite cu
cauciuc sau
material plastic:

- Fire și corzi din cauciuc,
acoperite cu materiale textile

Fabricare din fire și corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale
textile

- Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau
filarea fibrelor naturale (7)

5605

Fire metalizate, chiar „îmbră Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau
cate”, constituite din fire filarea fibrelor naturale și/sau artificiale (7)
textile, benzi sau forme
similare de la poziția 5404
sau 5405, combinate cu metal
sub formă de fire, benzi sau
pulbere, sau acoperite cu metal

5606

Fire „îmbrăcate”, benzi și
forme similare de la poziția
5404 sau 5405, „îmbrăcate”,
altele decât cele de la poziția
5605 și altele decât firele de
păr de cal „îmbrăcate”); fire
tip chenille („omidă”); fire
„cu bucleuri”

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de filare sau
filarea fibrelor naturale și/sau artificiale

Covoare și alte acoperitoare de
podea din materiale textile

►C2 Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale
discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau arti
ficiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de țesere

Capitolul 57

sau
Filare însoțită de plușare
sau
Plușare însoțită de vopsire (7)

sau
Fabricare din fire de nucă de cocos, fire de sisal sau fire de iută
sau
Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare
sau
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(1)

(2)

(3)

Înnodare (tufting) însoțită de vopsire sau de imprimare
Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de aplicarea
unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare (7) ◄
Cu toate acestea:
— filamentele din polipropilenă de la poziția 5402,
— fibrele din polipropilenă de la poziția 5503 sau 5506 sau
— cablurile din filamente de polipropilenă de la poziția 5501,
la care finețea fiecărei fibre sau a fiecărui filament constitutiv
este, în toate cazurile, mai mică de 9 decitex, se pot utiliza, cu
condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul
franco fabrică al produsului
Țesătura de iută poate fi utilizată ca suport

Ex capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu (a) LDC
smocuri; dantele; tapiserii;
Țesere (7)
pasmanterii; broderii; cu urmă
toarele excepții:
sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire
sau de finisare (cum sunt
spălarea, albirea, mercerizarea,
termofixarea,
scămoșarea,
calandrarea, tratare anticon
tracție, finisarea permanentă,
decatarea,
impregnarea,
remaierea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

(b) Alte țări beneficiare
Filarea fibrelor naturale și/sau
sintetice
sau
artificiale
discontinue
sau
extrudarea
firelor de filamente sintetice
sau artificiale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de țesere
sau
Țesere însoțită de vopsire, de
plușare sau de îmbrăcare
sau
Plușare însoțită de vopsire sau
de imprimare
sau
Vopsirea firelor
țeserea acestora

însoțită

de

sau
Imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7)
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(1)

(2)

(3)

5805

Tapiserii țesute manual (de tip
Gobelin, Flandra, Aubusson,
Beauvais și similare) și
tapiserii cu acul (de exemplu,
cu punct mic, cu cruciulițe),
chiar confecționate

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

5810

Broderii sub formă de bucăți,
benzi sau motive decorative

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

5901

Țesături acoperite cu clei sau
cu substanțe amilacee, de
tipul celor utilizate în legătorie,
cartonaj, ca materiale de
acoperire sau pentru utilizări
similare; pânze de calc sau
transparente pentru desen;
pânze pregătite pentru pictură;
vatir și țesături similare pentru
confecționarea pălăriilor

Țesere însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare

5902

5903

sau
Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

Țesături cord pentru anvelope
din fire de mare rezistență din
nailon sau din alte poliamide,
poliesteri sau din viscoză:

- Care conțin maxim 90 % din
greutate materiale textile

Țesere

- Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de țesere

Țesături impregnate, îmbrăcate
sau acoperite cu material
plastic sau stratificate cu
material plastic, altele decât
cele de la poziția 5902

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

5904

Linoleum,
chiar
decupat;
acoperitoare
de
podea
constând dintr-o îmbrăcare sau
o acoperire aplicată pe un
suport textil, chiar decupate

5905

Tapet din materiale textile:

sau
►C2 Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de
pregătire sau de finisare (cum ar fi spălarea, albirea, merceri
zarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticon
tracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea
și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neim
primate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco
fabrică al produsului ◄

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare (7)
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Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

- Impregnate, îmbrăcate sau
acoperite
cu
cauciuc,
material plastic sau alte
materiale, sau stratificate cu
cauciuc, material plastic sau
cu alte materiale

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

- Altele

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue
sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în
fiecare dintre cazuri însoțită de țesere
sau
Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare
sau
Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare, albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare anticontracție, finisare permanentă,
decatare, impregnare, remaiere și curățare de noduri), cu condiția
ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească
47,5 % din prețul franco fabrică al produsului (7):

5906

Țesături cauciucate, altele
decât cele de la poziția 5902:
- Materiale
croșetate

tricotate

sau

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue
sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în
fiecare dintre cazuri însoțită de tricotare
sau
Tricotare însoțită de vopsire sau de îmbrăcare
sau
Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare (7)-

- Alte țesături obținute din fire
din filamente sintetice cu un
conținut de materiale textile
de cel puțin 90 % din
greutate

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de țesere

- Altele

Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare
sau
Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de țesere

5907

Alte
țesături
impregnate,
îmbrăcate sau acoperite; pânze
pictate pentru decoruri de
teatru,
decoruri
pentru
studiouri sau pentru utilizări
similare

Țesere însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare
sau
Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare
sau
►C2 Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de
pregătire sau de finisare (cum ar fi spălarea, albirea, merceri
zarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticon
tracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea
și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neim
primate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco
fabrică al produsului ◄
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

5908

5909-5911

►C2 Fitile textile țesute,
împletite sau tricotate, pentru
lămpi,
lămpi
de
gătit,
brichete, lumânări sau articole
similare; manșoane pentru
lămpi cu incandescență și
tricoturi tubulare, care servesc
la fabricarea acestora, chiar
impregnate: ◄
- Manșoane pentru lămpi cu
incandescență, impregnate

Fabricare din tricoturi tubulare

- Altele

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Produse și articole textile
pentru utilizări tehnice:
- Discuri și coroane de
polizare, altele decât cele
din pâslă, de la poziția 5911

Țesere

- Țesături de tipul celor
utilizate în mod obișnuit la
fabricarea hârtiei sau pentru
alte utilizări tehnice, dublate
cu pâslă sau nu, chiar
impregnate sau îmbrăcate,
tubulare sau fără capăt, cu
urzeală și/sau băteală simplă
sau multiplă, sau țesute plat,
cu urzeală și/sau băteală
multiplă de la poziția 5911

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere (7)

Extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale sau filarea fibrelor
naturale și/sau a fibrelor
sintetice sau artificiale discon
tinue, în fiecare dintre cazuri
însoțită de țesere
sau
Țesere însoțită de vopsire sau
de îmbrăcare
Pot fi utilizate numai urmă
toarele fire:
— ►C2 fire
cocos ◄,
— fire de
nă (12),

de

nucă

de

politetrafluoretile

— fire de poliamidă, îmbrăcate,
impregnate sau acoperite cu
rășină fenolică,
— fire din fibre textile sintetice
de poliamide aromatice,
obținute
prin
policon
densarea m-fenilendiaminei
și a acidului izoftalic,
— monofire de politetrafluore
tilenă (12),
— fire din fibre textile sintetice
din poli(p-fenilentereftala
midă),
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

— fire din fibre de sticlă,
îmbrăcate cu rășini fenolice
și acoperite cu fire acrili
ce (12),
— monofilamente din copo
liester ale unui poliester și
ale unei rășini de acid teref
talic, de 1,4-ciclohexan
dietanol și de acid izoftalic

- Altele

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau filarea fibrelor
naturale sau a fibrelor sintetice sau artificiale discontinue,
însoțite de țesere (7)
sau
Țesere însoțită de vopsire sau de îmbrăcare

Capitolul 60

Materiale
croșetate

tricotate

sau

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue
sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în
fiecare dintre cazuri însoțită de tricotare
sau
Tricotare însoțită de vopsire, de plușare sau de îmbrăcare
sau
Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare
sau
Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare
sau
Torsadare sau texturare însoțită de tricotare, cu condiția ca
valoarea firelor netorsadate/netexturate utilizate să nu depășească
47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 61

Articole și accesorii de îmbră
căminte, tricotate sau croșetate:

- Obținute prin asamblarea sau
coaserea a două sau a mai
multor piese de materiale
tricotate sau croșetate care
au fost tăiate în formă sau
obținute direct în formă

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din țesături

Tricotare
și
confecționare
(inclusiv croire) (7) (9)

- Altele

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue
sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în
fiecare dintre cazuri însoțite de tricotare (articole tricotate
direct în formă)
sau
Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare (articole
tricotate direct în formă) (7)
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Ex capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de
îmbrăcăminte, altele decât cele
tricotate sau croșetate; cu
următoarele excepții:

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din țesături

Țesere însoțită de confecționare
(inclusiv croire)
sau
Confecționare precedată de
imprimare însoțită de cel puțin
două operațiuni de pregătire sau
de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri),
cu
condiția
ca
valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate
să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 și
ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei,
fete și copii, și alte accesorii
confecționate de îmbrăcăminte
pentru copii, brodate

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Se aplică regula corespun Țesere însoțită de confecționare
zătoare capitolului
(inclusiv croire)
sau
Fabricare din țesături nebrodate,
cu condiția ca valoarea acestora
să nu depășească 40 % din
prețul franco fabrică al produsu
lui (9) (9)

ex 6212

Bustiere,
sutiene,
brâuri,
corsete, bretele, suspensoare,
jartiere și articole similare și
părțile lor, tricotate sau
croșetate

- Obținute prin asamblarea sau
coaserea a două sau a mai
multor piese de materiale
tricotate sau croșetate care
au fost tăiate în formă sau
obținute direct în formă

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din țesături

Tricotare
și
confecționare
(inclusiv croire) (7) (10)

- Altele

Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue
sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în
fiecare dintre cazuri însoțite de tricotare (articole tricotate
direct în formă)
sau
Vopsirea firelor din fibre naturale însoțită de tricotare (articole
tricotate direct în formă) (10)
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

ex 6210 și
ex 6216

Echipamente rezistente la foc
din țesături acoperite cu folie
de poliester aluminizat

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Se aplică regula corespun Țesere însoțită de confecționare
zătoare capitolului
(inclusiv croire)
sau
Îmbrăcare, cu condiția ca
valoarea țesăturilor neîmbrăcate
utilizate să nu depășească 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului,
însoțită
de
confecționare (inclusiv croi
re) (9)

6213 și 6214

Batiste, șaluri, eșarfe, fulare,
mantile, voaluri, voalete și
articole similare:

- Brodate

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)
sau
Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora
să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)
sau
Confecționare precedată de imprimare însoțită de cel puțin două
operațiuni de pregătire sau de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare, scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare permanentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri), cu condiția ca valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsului (7) (9)

- Altele

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)
sau
Confecționare precedată de imprimare însoțită de cel puțin două
operațiuni de pregătire sau de finisare (de exemplu: spălare,
albire, mercerizare, termofixare, scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare permanentă, decatare, impregnare,
remaiere și curățare de noduri), cu condiția ca valoarea
țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din
prețul franco fabrică al produsului (7) (9)

6217

Alte accesorii de îmbrăcăminte
confecționate; părți de îmbră
căminte sau de accesorii de
îmbrăcăminte, altele decât cele
de la poziția 6212:
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

- Brodate

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)
sau
Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora
să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (9)

- Echipamente rezistente la foc
din țesături acoperite cu folie
de poliester aluminizat

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire)
sau
Îmbrăcare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate
utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al
produsului, însoțită de confecționare (inclusiv croire) (9)

- Inserții pentru
manșete, croite

gulere

și

- Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul și în cadrul căreia valoarea tuturor
materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică
al produsului
(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Se aplică regula corespun Țesere însoțită de confecționare
zătoare capitolului
(inclusiv croire) (9)
Ex capitolul 63

Alte
articole
textile Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
confecționate; seturi; îmbră rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
căminte purtată sau uzată și
articole textile purtate sau
uzate; zdrențe; cu următoarele
excepții:

6301-6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat
etc.; transperante, perdele etc.;
alte articole de mobilier:
- Din pâslă,
nețesute

din

materiale

►C2 (a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Orice procedeu care nu implică
țesere, inclusiv tricotare, urmat
de confecționare (inclusiv
croire) ◄

Extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale sau utilizarea fibrelor
naturale, în fiecare dintre cazuri
însoțită de un procedeu care nu
implică țesere, inclusiv tricotare
și confecționare (inclusiv croi
re) (7)

- Altele:
- - Brodate

Țesere sau tricotare însoțită de confecționare (inclusiv croire)
sau
Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora
să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsu
lui (9) (11)

- - Altele

Țesere sau tricotare însoțită de confecționare (inclusiv croire)
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

6305

6306

Saci
și
săculeți
ambalarea mărfurilor

pentru

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Țesere
sau
tricotare
și Extrudarea firelor sintetice sau
confecționare (inclusiv croi artificiale sau filarea fibrelor
re) (7)
naturale și/sau a fibrelor
sintetice sau artificiale discon
tinue, însoțite de țesere sau
tricotare
și
confecționare
(inclusiv croire) (7)

Prelate, storuri pentru exterior
și umbrare; corturi; vele
pentru ambarcațiuni, planșe cu
vele, cărucioare cu velă;
articole de camping

- din materiale care nu au fost
țesute

►C2 (a) LDC

►C2 (b) Alte țări beneficiare

Orice procedeu care nu implică
țesere, inclusiv tricotare, urmat
de confecționare (inclusiv
croire) ◄

Extrudarea fibrelor sintetice sau
artificiale
sau
a
fibrelor
naturale, în fiecare dintre
cazuri însoțită de aplicarea
unor tehnici care nu implică
țesere, inclusiv tricotare ◄

- Altele

Țesere însoțită de confecționare (inclusiv croire) (7) (9)
sau
Îmbrăcare, cu condiția ca valoarea țesăturilor neîmbrăcate
utilizate să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al
produsului, însoțită de confecționare (inclusiv croire)

6307

Alte articole confecționate,
inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

6308

Seturi compuse din bucăți de
țesături și din fire, cu sau fără
accesorii, pentru confecționarea
covoarelor, tapiseriilor, fețelor
de masă, prosoapelor brodate
sau a articolelor textile
similare,
prezentate
în
ambalaje pentru vânzarea cu
amănuntul

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fiecare articol din set trebuie
să respecte regula care i s-ar
aplica dacă nu ar face parte
din setul respectiv. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
articole
neoriginare,
cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 25 % din
prețul franco fabrică al setului

Fiecare articol din set trebuie să
respecte regula care i s-ar aplica
dacă nu ar face parte din setul
respectiv. Cu toate acestea, pot
fi utilizate articole neoriginare,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 15 %
din prețul franco fabrică al
setului

Încălțăminte, ghetre și articole
similare; părți ale acestor
articole,
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția seturilor
formate din fețe de încălțăminte fixate pe tălpile interioare sau
pe alte părți inferioare de la poziția 6406

Ex capitolul 64
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv
fețele, chiar fixate pe tălpi,
altele decât tălpile exterioare);
tălpi
interioare detașabile,
branțuri și articole similare
detașabile; ghetre, jambiere și
articole similare și părți ale
acestora

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și
părți ale acestora

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoanescaun, bice, cravașe și părți
ale acestora;

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 67

Pene și puf prelucrate și
articole din pene sau din puf;
flori artificiale; articole din păr
uman

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
ciment, azbest, mică sau din rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
materiale similare, cu urmă
sau
toarele excepții:
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 6803

Articole din ardezie naturală
sau aglomerată (ardezină)

Fabricare din ardezie prelucrată

ex 6812

Articole din azbest; articole din
amestecuri pe bază de azbest
sau pe bază de azbest și
carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la oricare poziție

ex 6814

Articole din mică, inclusiv Fabricare din mică prelucrată (inclusiv din mică aglomerată sau
mică aglomerată sau reconsti reconstituită)
tuită, pe suport de hârtie, de
carton sau din alte materiale

Capitolul 69

Produse ceramice

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică
al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
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(1)

(2)

(3)

Sticlă și articole din sticlă; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex capitolul 70

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
7006

Sticlă de la pozițiile 7003,
7004 sau 7005, curbată,
bizotată (tăiată oblic), gravată,
perforată, emailată sau altfel
prelucrată, dar neînrămată și
necombinată cu alte materiale:
- Plăci de sticlă (substraturi) Fabricare din plăci de sticlă neacoperite (substraturi) de la
acoperite cu un strat subțire poziția 7006
de
dielectric,
semicon
ductoare în conformitate cu
standardele SEMII (8)

7010

7013

- Altele

Fabricare din materiale de la poziția 7001

Damigene, sticle, baloane,
borcane,
căni,
ambalaje
tubulare, fiole și alte recipiente,
din sticlă, folosite pentru
transport sau ambalare; reci
piente din sticlă pentru
conserve; dopuri, capace și
alte dispozitive de închidere,
din sticlă

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Obiecte din sticlă pentru
servicii de masă, pentru bucă
tărie, toaletă, birou, pentru
decorarea
locuințelor
sau
pentru utilizări similare (altele
decât cele de la pozițiile 7010
sau 7018)

sau
Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea totală a
sticlei netăiate utilizate să nu depășească 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea totală a
sticlei netăiate utilizate să nu depășească 50 % din prețul
franco fabrică al produsului
sau
Decorarea manuală (cu excepția serigrafiei) a obiectelor din
sticlă suflate manual, cu condiția ca valoarea totală a sticlei
suflate manual să nu depășească 50 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 7019

Articole (altele decât fire) din
fibre de sticlă

Fabricare din:
— șuvițe, semitort (rovings) sau fire, necolorate, tăiate sau nu,
sau
— vată de sticlă

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură,
pietre prețioase sau semi
prețioase, metale prețioase,
metale placate sau dublate cu
metale prețioase și articole din
aceste materiale; imitații de
bijuterii; monede; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

7106, 7108 și
7110

Metale prețioase:

- Sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la pozițiile 7106, 7108 și 7110
sau
Separarea electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase
de la poziția 7106, 7108 sau 7110
sau
Fuziunea și/sau alierea metalelor prețioase de la poziția 7106,
7108 sau 7110, între ele sau cu metale comune

- Semiprelucrate
sau
formă de pulbere

sub

Fabricare din metale prețioase sub formă brută

ex 7107,
ex 7109 și
ex 7111

Metale placate sau dublate cu Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub
metale prețioase, semiprelu formă brută
crate

7115

Alte articole din metale
prețioase sau din metale
placate sau dublate cu metale
prețioase

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

7117

Imitații de bijuterii

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare din părți din metale comune, neaurite, neargintate și
neplatinate, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate
să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

ex capitolul 72

Fier și oțel; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

7207

Semifabricate din fier sau din
oțeluri nealiate

Fabricare din materiale de la poziția 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 sau 7206

7208-7216

Produse laminate plate, rulate
în spire nearanjate, bare,
profile, din fier sau din oțeluri
nealiate

Fabricare din lingouri sau alte forme primare sau materiale semi
fabricate de la poziția 7206 sau 7207

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri
nealiate

Fabricare din materialele semifabricate de la poziția 7207

7218 91 și
7218 99

Semifabricate

Fabricare din materiale de la poziția 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 sau de la subpoziția 7218 10

7219-7222

►C2 Produse laminate plate,
bare, tije și profile din oțeluri
inoxidabile ◄

Fabricare din lingouri sau alte forme primare sau materiale semi
fabricate de la poziția 7218

7223

Sârmă, din oțeluri inoxidabile

Fabricare din materialele semifabricate de la poziția 7218

7224 90

Semifabricate

Fabricare din materiale de la poziția 7201, 7202, 7203, 7204,
7205 sau de la subpoziția 7224 10
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

7225-7228

Produse laminate plate, bare și Fabricare din lingouri sau alte forme primare sau materiale semi
tije, laminate la cald, în rulouri fabricate de la pozițiile 7206, 7207, 7218 sau 7224
cu spire nearanjate (filma
chine); alte bare și tije, profile
din alte oțeluri aliate; bare și
profile tubulare, pentru foraj,
din oțeluri aliate sau nealiate

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate

Fabricare din materialele semifabricate de la poziția 7224

ex capitolul 73

Articole din fier sau oțel; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex 7301

Palplanșe

Fabricare din materialele de la poziția 7207

7302

Materiale de construcție pentru Fabricare din materialele de la poziția 7206
liniile ferate, din fontă, din fier
sau din oțel: șine, contrașine și
cremaliere, ace și inimi de
macaz, macazuri și alte
elemente de încrucișare sau de
schimbare de cale, traverse,
eclise de îmbinare, cuzineți,
pene de fixare, plăci de bază,
plăci de așezare, plăci de
strângere, plăci și bare de ecar
tament și alte piese special
concepute pentru așezarea,
îmbinarea sau fixarea șinelor

7304, 7305 și
7306

Tuburi, țevi și profile tubulare,
din fier (cu excepția fontei) sau
oțel

Fabricare din materiale de la pozițiile 7206, 7207, 7208, 7209,
7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 sau 7224

ex 7307

Accesorii de țevărie din oțeluri
inoxidabile

►C2 Turnare, găurire, alezare, filetare, debavurare și sablare a
matrițelor forjate, cu condiția ca valoarea totală a matrițelor
forjate să nu depășească 35 % din prețul franco fabrică al
produsului ◄

7308

Construcții
și
părți
de
construcții
(de
exemplu,
poduri și elemente de poduri,
porți de ecluze, turnuri, piloni,
stâlpi,
coloane,
șarpante,
acoperișuri, uși și ferestre și
tocurile lor, pervazuri și
praguri, obloane, balustrade)
din fontă, din fier sau din
oțel, cu excepția construcțiilor
prefabricate de la poziția 9406;
table, tole, tije, bare, profile,
țevi și produse similare, din
fontă, din fier sau din oțel,
pregătite în vederea utilizării
lor în construcții

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea,
profilele obținute prin sudare de la poziția 7301 nu pot fi
utilizate
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

ex 7315

Lanțuri antiderapante

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
de la poziția 7315 nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 74

Cupru și articole din cupru; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

7403

Cupru rafinat și aliaje de
cupru, sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 75

Nichel și articole din nichel;

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

ex capitolul 76

Aluminiu
aluminiu;
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

7601

Aluminiu sub formă brută

Fabricare din materiale de la orice poziție

7607

Folii și benzi subțiri din
aluminiu (chiar imprimate sau
fixate pe hârtie, pe carton, pe
materiale plastice sau pe alte
suporturi similare), cu o
grosime de maximum 0,2 mm
(fără suport)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 7606

Capitolul 77

(Rezervat pentru o eventuală
utilizare viitoare în Sistemul
armonizat)

ex capitolul 78

Plumb și articole din plumb;
cu următoarele excepții:

7801

Plumb sub formă brută:

și articole din
cu
următoarele

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

- Plumb rafinat

Fabricare din materiale de la orice poziție

- Altele

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, nu
pot fi utilizate deșeurile și resturile de la poziția 7802

Capitolul 79

Zinc și articole din zinc;

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Capitolul 80

Staniu și articole din staniu;

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Capitolul 81

Alte metale comune; metaloce Fabricare din materiale de la orice poziție
ramice; articole din aceste
materiale

ex capitolul 82

Unelte și scule, articole de
cuțitărie și tacâmuri, din
metale comune; părți ale
acestor articole, din metale
comune;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 455
▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

8206

Unelte de la cel puțin două din
pozițiile
8202-8205,
condiționate în seturi pentru
vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de
la pozițiile 8202-8205. Cu toate acestea, pot fi incluse în set
unelte de la pozițiile 8202-8205, cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

8211

Cuțite (altele decât cele de la
poziția
8208)
cu
lamă
tăietoare sau zimțată, inclusiv
cosoare care se închid, și
lamele acestora

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate lame de cuțit și mânere din metale comune

8214

Alte articole de cuțitărie (de
exemplu: mașini de tuns,
satâre de măcelărie sau de
bucătărie, cuțite de ghilotină,
cuțite de tranșat sau de tocat,
cuțite
de
tăiat
hârtie);
instrumente și seturi de
instrumente pentru manichiură
sau pedichiură (inclusiv pilele
de unghii)

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate mânere din metale comune

8215

Linguri, furculițe, polonice,
spumiere,
palete
pentru
prăjituri, cuțite speciale pentru
pește sau pentru unt, clești
pentru zahăr și articole similare

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate mânere din metale comune

ex capitolul 83

Articole diverse din metale
comune; cu excepțoa:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 8302

Alte ornamente, articole de
feronerie și articole similare
pentru construcții și închizători
automate pentru uși

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la poziția 8302, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 8306

Statuete și alte obiecte de
ornament, din metale comune

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la poziția 8306, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu depășească 30 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane,
mașini, aparate și dispozitive
mecanice; părți ale acestora;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

8401

Reactoare nucleare; elemente
combustibile
(cartușe)
neiradiate pentru reactoare
nucleare; mașini și aparate
pentru separare izotopică

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului
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Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

8407

Motoare cu piston alternativ
sau rotativ, cu aprindere prin
scânteie (motoare cu explozie)

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Motoare
cu
piston,
cu
aprindere
prin
compresie
(motoare diesel sau semidiesel)

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

8427

Cărucioare-stivuitoare;
alte
cărucioare
de
manevrare
echipate cu un dispozitiv de
ridicat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu
role sau cu ace

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Mașini, aparate și echipamente
electrice și părți ale acestora;
aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul, aparate de
televiziune de înregistrat sau
de reprodus imagine și sunet;
părți și accesorii ale acestor
aparate;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

8408

ex capitolul 85

8501, 8502

8513

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Motoare și generatoare elec (a) LDC
trice; Grupuri electrogene și
convertizoare rotative electrice Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8503

Lămpi electrice portabile, care
funcționează cu ajutorul sursei
proprii de energie (de exemplu,
cu pile, cu acumulatoare, elec
tromagnetice), altele decât
aparatele de iluminat de la
poziția 8512

(b) Alte țări beneficiare
Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8503

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică
al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului
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Descrierea produsului
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conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

8519

8521

8523

8525

8526

Aparate de înregistrare
reproducere a sunetului

și

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8522

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8522

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8522

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8522

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Discuri, benzi, dispozitive de
stocare remanentă a datelor pe
bază
de
semiconductori,
„cartele inteligente” și alte
suporturi pentru înregistrarea
sunetului sau pentru înregistrări
similare, chiar înregistrate,
inclusiv matrițele și formele
galvanizate pentru fabricarea
discurilor,
altele
decât
produsele de la capitolul 37

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Aparate de emisie pentru
radiodifuziune sau televiziune,
chiar încorporând un aparat de
recepție sau un aparat de înre
gistrare sau de reproducere a
sunetului; camere de televi
ziune,
aparate
fotografice
digitale și camere video cu
înregistrare

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

sau

sau

Aparate de înregistrare sau de
reproducere videofonică, chiar
încorporând un receptor de
semnale videofonice

Aparate de radiodetecție și de
radiosondaj (radar), aparate de
radionavigație și aparate de
radiotelecomandă
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

8527

8528

8535-8537

Aparate de recepție pentru
radiodifuziune,
chiar
combinate, în același corp, cu
un aparat de înregistrare sau de
reproducere a sunetului sau cu
un ceas

Monitoare și proiectoare, care
nu încorporează un aparat de
recepție de televiziune; aparate
receptoare de televiziune chiar
încorporând un aparat de
recepție de radiodifuziune sau
un aparat de înregistrare sau
de reproducere a sunetului sau
a imaginilor

Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecția, branșarea,
racordarea sau
conectarea
circuitelor electrice; conectori
pentru fibre optice, fascicole
sau cabluri de fibre optice;
tablouri, panouri, console,
pupitre, dulapuri și alte
suporturi pentru controlul sau
distribuția energiei electrice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8529

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8538

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția celor
de la aceeași poziție cu
produsul și de la poziția 8538

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

8540 11 și
8540 12

Tuburi
catodice
pentru
receptoare
de
televiziune,
inclusiv
tuburile
pentru
monitoare video

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

ex 8542 31,
ex 8542 32,
ex 8542 33,
ex 8542 39

Circuite integrate monolitice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului
sau
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Operațiunea de
formate pe un
selectivă a unui
testată într-o țară

8544

difuziune, în care circuitele integrate sunt
substrat semiconductor prin introducerea
dopant corespunzător, chiar asamblată și/sau
terță

Fire, cabluri (inclusiv cabluri
coaxiale) și alte conductoare
electrice
izolate
(chiar
emailate sau oxidate anodic),
cu sau fără conectori; cabluri
din fibre optice, constituite
din fibre izolate individual,
chiar echipate cu conductoare
electrice sau prevăzute cu
conectori

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

8545

Electrozi din cărbune, perii din
cărbune, cărbuni pentru lămpi
sau pentru baterii și alte
articole din grafit sau din alt
cărbune, cu sau fără metal,
pentru utilizări electrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

8546

Izolatori electrici din
material

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Piese izolante, în întregime din
materiale
izolante
sau
conținând
piese
simple
metalice de asamblare (de
exemplu, dulii cu filet), încor
porate în masă, pentru mașini,
aparate sau instalații electrice,
altele decât izolatorii de la
poziția
8546;
tuburile
izolatoare și piesele lor de
racordare, din metale comune,
izolate în interior

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Deșeuri și resturi de pile, de
baterii de pile și de acumu
latoare electrice, pile și baterii
de pile electrice scoase din uz
și
acumulatoare
electrice
scoase din uz; părți electrice
de mașini sau aparate, nede
numite și necuprinse în altă
parte la acest capitol

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

8547

8548

orice
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru
căile ferate sau similare și părți
ale acestora; aparate mecanice
(inclusiv electromecanice) de
semnalizare a traficului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 87

►C2 Vehicule terestre, altele
decât materialul rulant de cale
ferată și tramvai; părți și
accesorii ale acestora; cu urmă
toarele excepții: ◄

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Motociclete (inclusiv mopede)
și biciclete, triciclete sau
similare, echipate cu pedale și
cu motor auxiliar, cu sau fără
ataș; atașe

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul

sau

sau

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
70 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

8711

ex capitolul 88

Vehicule aeriene și spațiale și Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
părți ale acestora; cu urmă rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
toarele excepții
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 8804

Rotoșute

Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 8804
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive
plutitoare

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 90

Instrumente și aparate optice,
fotografice
sau
cinemato
grafice, de măsură, de control
sau de precizie; instrumente și
aparate
medico-chirurgicale;
părți și accesorii ale acestora;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

9002

Lentile, prisme, oglinzi și alte
elemente optice din orice
material,
montate,
pentru
instrumente sau aparate, altele
decât cele din sticlă nepre
lucrata optic

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Părți și accesorii, nedenumite
și necuprinse în altă parte în
acest capitol, pentru mașini,
aparate,
instrumente
sau
articole de la capitolul 90

(a) LDC

(b) Alte țări beneficiare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 70 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

Capitolul 91

Ceasornicărie

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și
accesorii ale acestora

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 93

Arme, muniție; părți
accesorii ale acestora

și

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 94

Mobilă;
mobilier medicochirurgical; articole de pat și
similare; aparate de iluminat
nedenumite și necuprinse în
altă parte; lămpi pentru
reclame luminoase, însemne
luminoase, plăci indicatoare
luminoase și articole similare;
construcții prefabricate

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport;
părți și accesorii ale acestora;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

9033

ex capitolul 95

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

ex 9506

Crose de golf și părți ale
acestora

ex capitolul 96

Articole diverse,
toarele excepții:

cu

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate eboșe pentru fabricarea capetelor croselor de golf

urmă Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.
sau
Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului
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▼B
Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

9601 și 9602

Fildeș, os, carapace de broască
țestoasă, coarne de animale,
corali, sidef și alte materiale
de origine animală pentru
tăiat, prelucrate, și articole din
aceste
materiale
(inclusiv
produsele
obținute
prin
turnare).

Fabricare din materiale de la orice poziție

Materiale
vegetale
sau
minerale, prelucrate, pentru
fasonat, și articole din aceste
materiale; articole modelate
sau
fasonate
din
ceară,
parafină, stearină, gumă sau
rășini naturale sau din paste
pentru mulaje și alte articole
modelate sau fasonate, nede
numite și necuprinse în altă
parte;
gelatină
neîntărită
prelucrată (cu excepția celei
de la poziția 3503) și articole
din gelatină neîntărită

9603

Pensule și perii, inclusiv cele
care constituie părți de mașini,
de aparate sau de vehicule,
mături
mecanice
pentru
folosire manuală, altele decât
cele cu motor, pămătufuri; fire
și pămătufuri pregătite pentru
confecționarea
periilor;
tampoane și rulouri pentru
vopsit; raclete din cauciuc sau
din alte materiale elastice
similare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
►C2 nu depășește ◄ 70 % din prețul franco fabrică al produ
sului

9605

Seturi personale de toaletă de
voiaj, de croitorie, pentru
curățirea încălțămintei sau a
hainelor

Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica
dacă nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea, pot fi
utilizate articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să
nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

9606

Nasturi, butoni și capse; forme
pentru nasturi și alte părți ale
acestora; eboșe de nasturi

Fabricare:
— din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de
la aceeași poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu
depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului
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▼B

▼C1

Poziția în Sistemul
armonizat

Descrierea produsului

Operațiuni care conferă caracter originar (prelucrare sau transformare care
conferă caracter originar materialelor neoriginare)

(1)

(2)

(3)

9608

Stilouri și pixuri cu bilă;
stilouri și marcatoare cu vârf
de fetru sau alte vârfuri
poroase; stilouri cu peniță și
alte stilouri; trăgătoare pentru
desen; creioane mecanice;
tocuri pentru penițe, prelun
gitoare pentru creioane și
articole
similare;
părți
(inclusiv capace și agățători)
ale
acestor
articole,
cu
excepția celor de la poziția
9609

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi
utilizate penițe și vârfuri de peniță de la aceeași poziție cu
produsul

9612

Panglici pentru mașini de scris
și panglici similare, impregnate
sau altfel pregătite pentru a
lăsa amprente, chiar montate
pe bobine sau în carcase;
tușiere chiar impregnate, cu
sau fără cutie

Fabricare:

9613 20

Brichete de buzunar, cu gaz,
reîncărcabile

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate
de la poziția 9631 nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al
produsului

9614

Pipe (inclusiv capete de pipe),
port-țigări, port-țigarete și părți
ale acestora

Fabricare din materiale de la orice poziție

Capitolul 97

Obiecte de artă, obiecte de
colecție și antichități

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași poziție cu produsul.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

— din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor
de la aceeași poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu
depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului

A se vedea nota introductivă 4.2.
Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 8.1 și 8.3.
Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea nota introductivă 8.2.
„Grupă” înseamnă orice parte a textului de la o poziție, separată de restul textului prin punct și virgulă.
În cazul produselor compuse din materiale clasificate la pozițiile 3901-3906, pe de o parte, și la pozițiile 3907-3911, pe de altă parte,
prezenta restricție se aplică numai acelui grup de materiale care este predominant din punctul de vedere al greutății în produs.
Următoarele benzi trebuie considerate ca fiind foarte transparente: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 100316 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate) este sub 2 %.
Pentru condițiile speciale legate de produsele confecționate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 6.
Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea țesăturilor de tipul celor utilizate la mașinile de fabricare a hârtiei.
A se vedea nota introductivă 7.
A se vedea nota introductivă 6.
Pentru articolele tricotate sau croșetate, neelastice sau necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți de țesături
tricotate sau croșetate (croite), a se vedea nota introductivă 7.
SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente și Materiale Semiconductoare).
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ANEXA 22-04
Materiale excluse de la cumulul regional (1) (2)
Grupul I: Brunei,
Cambodgia, Filipine,
Indonezia, Laos,
Malaysia, Myanmar/
Birmania, Thailanda,
Vietnam

Grupul III:
Grupul IV (3):
Bangladesh, Bhutan,
Argentina, Brazilia,
India, Nepal,
Paraguay, Uruguay
Pakistan, Sri Lanka

Codul
din Denumirea materialelor
Sistemul
armonizat sau
din
Nomen
clatura
combinată
0207

Carne și organe comestibile, proaspete,
refrigerate sau congelate, de păsări de
la poziția 0105

X

ex 0210

Carne și organe de pasăre comestibile,
sărate sau în saramură, uscate sau
afumate

X

Capitolul 03

Pești și crustacee, moluște și alte never
tebrate acvatice

ex 0407

Ouă de păsări de curte, cu coajă, altele
decât cele pentru incubație

X

ex 0408

Ouă, fără coajă și fără gălbenuș, altele
decât cele improprii alimentației umane

X

0709 51
ex 0710 80
0710 40 00
0711 51
0712 31

Ciuperci, proaspete sau refrigerate,
congelate, conservate provizoriu, uscate
porumb dulce, nefiert sau fiert în apă sau
în abur, congelat

0714 20

Batate

X

0811 10
0811 20

Căpșuni, zmeură, mure, dude și hibrizi
ai acestora, coacăze negre, albe și roșii și
agrișe, fierte sau nu în apă sau în abur,
congelate, chiar cu adaos de zahăr sau
alți îndulcitori

X

1006

Orez

X

X

ex 1102 90
ex 1103 19
ex 1103 20
ex 1104 19
ex 1108 19

Făină, crupe, griș și aglomerate sub
formă de pelete, boabe presate sau sub
formă de fulgi, amidon de orez

X

X

1108 20

Inulină

X

1604 și 1605

Preparate și conserve din pește; caviar și
înlocuitorii acestuia preparați din icre de
pește; preparate sau conserve din crus
tacee, moluște și alte nevertebrate
acvatice

X

X

X

X

X
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1701 și 1702

Zahăr din trestie sau din sfeclă și
zaharoză chimic pură și alte zaharuri,
siropuri de zahăr, miere artificială și
caramel

X

X

1704 90

Produse zaharoase fără cacao, altele
decât guma de mestecat (chewing gum)

X

X

X

ex 1806 10

Pudră de cacao, cu un conținut de
zaharoză/izoglucoză de cel puțin 65 %
din greutate

X

X

X

1806 20

Alte preparate prezentate fie sub formă
de blocuri sau bare în greutate de peste 2
kg, fie sub formă de lichid, de pastă, de
pudră, de granule sau forme similare,
ambalate în recipiente sau ambalaje
directe cu un conținut de peste 2 kg

X

X

X

1901 90 91
1901 90 99

Alte preparate alimentare decât prepa
ratele pentru alimentația copiilor,
condiționate
pentru
vânzarea
cu
amănuntul, altele decât amestecurile și
aluaturile pentru prepararea produselor
de brutărie, de patiserie sau a biscuiților
de la poziția 1905 și cu excepția
extractului de malț

X

X

X

ex 1902 20

Paste alimentare umplute, chiar fierte
sau altfel preparate, care conțin pești,
crustacee, moluște sau alte nevertebrate
acvatice în proporție de peste 20 % din
greutate sau care conțin cârnați,
cârnăciori și produse similare, carne și
organe comestibile de orice fel,
inclusive grăsimi de orice natură sau
origine, în proporție de peste 20 % din
greutate

2001 90 30

Porumb dulce (Zea mays var. saccha
rata), preparat sau conservat în oțet sau
acid acetic

X

X

X

2003 10

Ciuperci din genul Agaricus, preparate
sau conservate altfel decât în oțet sau
acid acetic

X

X

X

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccha
rata), preparat sau conservat altfel decât
în oțet sau în acid acetic, necongelat,
altul decât produsele de la poziția 2006

X

X

X

ex 2007 10

Preparate omogenizate sub formă de
dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și
pireuri de fructe și fructe nucifere, cu
un conținut de zahăr de peste 13 % din
greutate

X

X
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2007 99

Preparate neomogenizate sub formă de
dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și
pireuri de fructe și fructe nucifere,
altele decât cele din citrice

X

2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 93
2008 97
2008 99

Fructe, fructe nucifere și alte părți
comestibile de plante, altfel preparate
sau conservate

X

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de
struguri) și sucuri de legume, nefer
mentate, fără adaos de alcool, cu sau
fără adaos de zahăr sau de alți îndul
citori

X

ex 2101 12

Preparate pe bază de cafea

X

X

X

ex 2101 20

Preparate pe bază de ceai sau de maté

X

X

X

2106 90 92
2106 90 98

►C2 Preparate alimentare nedenumite
și necuprinse în altă parte, altele decât
concentratele de proteine și substanțele
proteice texturate și decât preparatele
alcoolice compuse, (altele decât cele pe
bază de substanțe odoriferante), de tipul
celor
utilizate
pentru
fabricarea
băuturilor și altele decât siropurile de
zahăr, aromatizate sau cu adaos de
coloranți ◄

X

X

X

2204 30

Musturi de struguri, altele decât cele a
căror fermentație a fost împiedicată sau
întreruptă prin adaos de alcool

X

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri
proaspeți, aromatizate cu plante sau
substanțe aromatice

X

2206

Alte băuturi fermentate; amestecuri de
băuturi fermentate și amestecuri de
băuturi fermentate și băuturi nealcoolice,
nedenumite sau necuprinse în altă parte

X

2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic
volumic de minim 80 % vol

X

X
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ex 2208 90

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic
volumic sub 80 % vol, altul decât
rachiul din arak, prune, pere sau cireșe
și alte băuturi spirtoase

2905 43 00

Manitol

2905 44

Grupul III:
Grupul IV (3):
Bangladesh, Bhutan,
Argentina, Brazilia,
India, Nepal,
Paraguay, Uruguay
Pakistan, Sri Lanka

X

X

X

X

X

D-Glucitol (sorbitol)

X

X

X

3302 10 29

►C3 Preparate de tipul celor utilizate în
industria băuturilor, care conțin toți
agenții aromatizanți care caracterizează
o băutură, altele decât cele cu un titru
alcoolic volumic real de peste 0,5 % vol,
care conțin peste 1,5 % din greutate
grăsimi din lapte, peste 5 % zaharoză
sau izoglucoză, peste 5 % glucoză,
amidon sau fecule ◄

X

X

X

3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule
modificate

X

X

X

(1) Materiale marcate cu „X”
(2) ►C2 Este permis cumulul de aceste materiale între țările cel mai puțin dezvoltate din fiecare grup regional (și anume Cambodgia și
Laos, în grupul I, și Bangladesh, Bhutan și Nepal în grupul III). În mod similar, într-o altă țară decât țările cel mai puțin dezvoltate
dintr-un grup regional, este permis cumulul acestor materiale cu materiale originare din orice altă țară din același grup regional. ◄
(3) ►C2 În Paraguay nu este permis cumulul acestor materiale originare din Argentina, Brazilia și Uruguay. În plus, în Argentina,
Paraguay sau Uruguay nu este permis cumulul niciunor materiale de la capitolele 16-24 originare din Brazilia. ◄
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ANEXA 22-05

▼C1
Prelucrările excluse din cumulul regional al sistemului generalizat de
preferințe (produse textile)

▼B
Prelucrări după cum urmează:
— coaserea nasturilor și/sau a oricăror alte sisteme de prindere;
— confecționarea butonierelor;
— finisarea terminațiilor la pantaloni și mâneci sau a tivurilor la fuste și rochii
etc.;
— tivirea batistelor, a lenjeriei de masă etc.;
— fixarea de ornamente și accesorii precum buzunare, etichete, ecusoane etc.;
— călcarea și alte operațiuni pregătitoare în vederea vânzării confecțiilor de gata;
— sau orice combinație a acestor tipuri de prelucrări.
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ANEXA 22-11

▼C1
Note introductive și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie
efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să
poată dobândi caracterul de produs originar

▼B
PARTEA I
NOTE INTRODUCTIVE
Nota 1:
În listă sunt prezentate, pentru toate produsele, condițiile cerute pentru ca aceste
produse să poată fi considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate în
sensul articolului 61.
Nota 2:
2.1. Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Prima coloană
indică numărul poziției sau numărul capitolului din Sistemul armonizat,
iar a doua coloană indică descrierea mărfurilor folosită în acest sistem
pentru poziția sau capitolul respectiv. Pentru fiecare mențiune din primele
două coloane este enunțată o regulă în coloana 3 sau 4. Acolo unde, în
unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de „ex”, aceasta
înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 se aplică numai părții din poziția
respectivă care este descrisă în coloana 2.
2.2. Acolo unde, în coloana 1, sunt grupate mai multe numere de poziții sau
acolo unde se indică un număr de capitol, iar denumirea produselor din
coloana 2 este, prin urmare, dată în termeni generali, regulile corespun
zătoare din coloana 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul
Sistemului armonizat, sunt încadrate la diferite poziții ale capitolului sau
la oricare dintre pozițiile grupate în coloana 1.
2.3. În cazul în care lista conține diferite reguli aplicabile diferitelor produse
încadrate la o poziție, fiecare liniuță poartă denumirea părții din poziție
care face obiectul regulilor corespunzătoare din coloana 3 sau 4.

▼C2
2.4. Acolo unde, în dreptul unei înregistrări din primele două coloane, este
menționată câte o regulă atât în coloana 3, cât și în coloana 4, exportatorul
poate alege să aplice fie regula din coloana 3, fie pe cea din coloana 4. În
cazul în care în coloana 4 nu este enunțată nicio regulă de origine, se aplică
regula din coloana 3.

▼B
Nota 3:
3.1. ►C2 Dispozițiile articolului 61, referitoare la produsele care au dobândit
caracterul de produs originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse,
se vor aplica indiferent dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care
sunt folosite aceste produse sau într-o altă fabrică din țara beneficiară sau
din Uniune. ◄
Exemplu:
Un motor de la poziția 8407, pentru care regula prevede că valoarea mate
rialelor neoriginare care pot fi încorporate ►C2 nu depășește ◄ 40 % din
prețul franco fabrică, este fabricat din „alte eboșe de forjă din oțeluri aliate”
de la poziția ex 7224.
►C2 Dacă această eboșă s-a realizat în țara sau teritoriul beneficiar prin
forjare dintr-un lingou neoriginar, acesta a obținut deja caracterul originar în
virtutea reglementării pentru poziția nr. ex 7224 de pe listă. ◄ În consecință,
această eboșă poate fi luată în considerare ca fiind produs originar la
calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost sau nu fabricată în
aceeași fabrică cu motorul sau în altă fabrică din țara sau teritoriul bene
ficiar. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie deci luată în considerare
atunci când se procedează la stabilirea valorii materialelor neoriginare
folosite.
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3.2. Regula care figurează în listă stabilește gradul minim de prelucrare sau
transformare ce trebuie efectuată, iar efectuarea de prelucrări sau trans
formări ce depășesc acest grad conferă de asemenea caracterul de produs
originar și că, dimpotrivă, prelucrările sau transformările care nu ating acest
grad nu conferă caracterul de produs originar. ►C2 Astfel, în cazul în care
o regulă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare într-o anumită etapă
a procesului de fabricație, utilizarea acestor materiale într-o etapă anterioară
este permisă, în timp ce utilizarea acelorași materiale într-o etapă ulterioară
nu este permisă. ◄
3.3. Fără a aduce atingere notei 3.2, în cazul în care într-o regulă se utilizează
expresia „Fabricare din materiale de la orice poziție”, materialele de la orice
poziție (poziții) (chiar și materialele cu aceeași denumire și de la aceeași
poziție ca și produsul) pot fi utilizate, totuși, sub rezerva unor restricții
specifice care pot fi enunțate, de asemenea, în regulă.
Cu toate acestea, expresia „Fabricare din materiale de la orice poziție,
inclusiv din alte materiale de la poziția …” sau „Fabricare din materiale
de la orice poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție ca și
produsul” înseamnă că pot fi folosite materiale de la orice poziție (poziții),
cu excepția acelora de la aceeași descriere ca și produsul, astfel cum apare în
coloana 2 a listei.
3.4. Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate să fie fabricat din
mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai
multe dintre aceste materiale. Regula nu implică obligativitatea utilizării
tuturor acestor materiale.
Exemplu:
Regula aplicabilă țesăturilor de la pozițiile 5208-5212 prevede că se pot
utiliza fibre naturale și că, printre altele, se pot utiliza și materiale
chimice. Această regulă nu presupune că fibrele naturale și substanțele
chimice trebuie să fie folosite simultan; este posibil să se folosească unele
sau altele din acest materiale sau ambele.
3.5. Atunci când o regulă din listă prevede obligativitatea fabricării unui produs
dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor
materiale care, prin natura lor, nu pot satisface condiția prevăzută de
regulă. (A se vedea și nota 6.2 de mai jos privind textilele).
Exemplu:
Regula privind preparatele alimentare încadrate la poziția 1904, care exclude
în mod explicit utilizarea cerealelor și a derivaților acestora, nu interzice
utilizarea sărurilor minerale, a substanțelor chimice sau a altor aditivi care
nu sunt obținuți din cereale.
Cu toate acestea, regula nu se aplică produselor care, deși nu pot fi fabricate
din materialele specificate în listă, pot fi fabricate dintr-un material de
aceeași natură într-un stadiu mai puțin avansat de fabricație.
Exemplu:
În cazul unui articol de îmbrăcăminte de la ex capitolul 62 fabricat din
materiale nețesute, dacă se prevede că această categorie de articol poate fi
fabricată numai din fire neoriginare, nu este permisă utilizarea materialelor
textile nețesute, chiar dacă materialele nețesute nu pot fi obținute în mod
normal din fire. În astfel de cazuri, materialul recomandat ar fi în mod
normal cel aflat în stadiul de prelucrare anterior firelor, adică în stadiul de
fibră.
3.6. Atunci când o regulă din listă prevede două procentaje ale valorii maxime a
materialelor neoriginare care pot fi folosite, aceste procentaje nu pot fi
adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare
folosite nu poate depăși niciodată cel mai mare dintre procentajele avute în
vedere. Rezultă că, având în vedere aceste dispoziții, nu trebuie depășite
procentele specifice care se aplică anumitor produse.
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Nota 4:
4.1. Termenul „fibre naturale” se folosește în listă pentru a desemna alte fibre
decât cele artificiale sau sintetice. Expresia se referă doar la etapele ante
rioare filării, inclusiv la deșeuri și, cu excepția cazului în care se precizează
altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt
mod, dar care nu au fost filate.
4.2. Termenul „fibre naturale” include părul de cal de la poziția 0503, mătasea
de la pozițiile 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale
de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și alte
fibre vegetale de la pozițiile 5301-5305.
4.3. Noțiunile „pastă textilă”, „materiale chimice” și „materiale folosite la
fabricarea hârtiei” utilizate în listă descriu materialele care nu sunt
încadrate la capitolele 50 – 63 și care pot fi utilizate la fabricarea fibrelor
sau a firelor sintetice sau artificiale ori a firelor sau a fibrelor de hârtie.
4.4. Termenul „fibre sintetice sau artificiale discontinue” folosit în listă se referă
la cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile din fibre sintetice
sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.
Nota 5:
5.1. În cazul în care se face trimitere la prezenta notă introductivă pentru un
anumit produs din listă, condițiile prezentate în coloana 3 nu trebuie să fie
aplicate diferitelor materiale textile de bază care sunt utilizate la fabricarea
respectivului produs atunci când, luate împreună, acestea reprezintă 10 %
sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază
utilizate (a se vedea și notele 5.3 și 5.4).
5.2. Cu toate acestea, toleranța menționată la nota 5.1 se poate aplica numai
produselor amestecate care au fost obținute din două sau mai multe
materiale textile de bază.
Materialele textile de bază sunt următoarele:
— mătasea,
— lâna,
— părul grosier de animale,
— părul fin de animale,
— părul de cal,
— bumbacul,
— materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia,
— inul,
— cânepa,
— iuta și alte fibre textile liberiene,
— sisalul și alte fibre textile din genul „Agave”,
— nuca de cocos, abacă, ramie și alte fibre textile vegetale,
— filamentele sintetice,
— filamentele artificiale,
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— filamentele conductoare electrice,
— fibrele sintetice discontinue de polipropilenă,
— fibrele sintetice discontinue de poliester,
— fibrele sintetice discontinue de poliamidă,
— fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril,
— fibrele sintetice discontinue de poliimidă,
— fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă,

▼C2
— fibrele sintetice discontinue de poli(sulfură de fenilen),
— fibrele sintetice discontinue de poli(clorură de vinil),

▼B
— alte fibre sintetice discontinue;
— fibrele artificiale discontinue de vâscoză,
— alte fibre artificiale discontinue,
— firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester,
izolate sau nu,
— firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester,
izolate sau nu,
— produsele de la poziția 5605 (fire metalice și fire metalizate) formate
dintr-un miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintro peliculă de material plastic acoperită sau nu cu praf de aluminiu, cu o
lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două
pelicule de material plastic cu un lipici transparent sau colorat,
— alte produse de la poziția 5605.
Exemplu:
Un fir de la poziția 5205 obținut din fibre de bumbac de la poziția 5203 și
din fibre sintetice discontinue de la poziția 5506 este un fir mixt. Prin
urmare, pot fi utilizate fibre sintetice discontinue neoriginare care nu înde
plinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau
din pastă textilă), cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 %
din greutatea firului.
Exemplu:
O țesătură din lână de la poziția 5112, fabricată din fire din lână de la
poziția 5107 și din fire sintetice din fibre discontinue de la poziția 5509,
este o țesătură mixtă. Prin urmare, firele sintetice care nu îndeplinesc
condițiile privind originea (care impun fabricarea din materiale chimice
sau din pastă textilă) sau firele din lână care nu îndeplinesc regulile de
origine (care impun fabricarea din fibre naturale necardate și nepieptănate
sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinație a acestor două tipuri de
fire pot fi utilizate, cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 %
din greutatea țesăturii.

▼C2
Exemplu:
O suprafață textilă cu smocuri de la poziția 5802, fabricată din fire de
bumbac de la poziția 5205 și din țesătură din bumbac de la poziția 5210
se consideră produs mixt numai dacă țesătura de bumbac este o țesătură
mixtă fabricată din fire încadrate la două poziții diferite sau dacă firele de
bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec.
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Exemplu:
Dacă aceeași suprafață textilă cu smocuri este fabricată din fire de bumbac
de la poziția 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția 5407, este evident
că cele două fire utilizate sunt două materiale textile de bază diferite și
suprafața textilă cu smocuri este, în consecință, un produs mixt.
5.3. În cazul produselor care încorporează „fire de poliuretan segmentate cu
segmente flexibile de poliester, izolate sau nu”, toleranța este de 20 % în
ceea ce privește aceste fire.
5.4. În cazul produselor formate dintr-un „miez care constă fie dintr-o bandă
îngustă de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită sau
nu cu praf de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind
inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici trans
parent sau colorat”, toleranța respectivă este de 30 % în ceea ce privește
acest miez.
Nota 6:
6.1. Atunci când în listă se face trimitere la prezenta notă, materialele textile (cu
excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu respectă regula stabilită în
coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv pot
fi folosite, cu condiția să fie încadrate la o poziție diferită de cea la care este
încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 8 % din prețul franco
fabrică al produsului.
6.2. Fără a aduce atingere notei 6.3, materialele care nu sunt încadrate la capi
tolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea de produse textile,
indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.
Exemplu:
În cazul în care o regulă din listă prevede că, pentru un anumit articol din
material textil, de exemplu o pereche de pantaloni, trebuie folosite fire, acest
lucru nu interzice utilizarea articolelor din metal, precum nasturii, deoarece
aceștia nu sunt încadrați la capitolele 50-63. De asemenea, acest lucru nu
interzice utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conțin în mod normal
materiale textile.
6.3. Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor
neoriginare încorporate trebuie luată în considerare valoarea materialelor
care nu sunt încadrate la capitolele 50-63.
Nota 7:
7.1. În sensul pozițiilor ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, „tra
tamentele specifice” sunt următoarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată (1);
(c) cracarea;

▼C2
(d) reformarea;

▼B
(e) extracția cu solvenți selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid
sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu
agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ activ natural, pământ
activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(i) izomerizarea.
(1) Nota complementară 5(b) la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.
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7.2. În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, „tratamentele specifice” sunt urmă
toarele:
(a) distilarea în vid;
(b) redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată (1);
(c) cracarea;
(d) deformarea;
(e) extracția cu solvenți selectivi;
(f) tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid
sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu
agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ activ natural, pământ
activat, cărbune activ sau bauxită;
(g) polimerizarea;
(h) alchilarea;
(ij) izomerizare;
(k) numai în ceea ce privește uleiurile grele de la poziția ex 2710,
desulfurarea cu hidrogen, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a
conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);
(l) numai în ceea ce privește produsele de la poziția 2710, deparafinarea
printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă;
(m) numai în ceea ce privește uleiurile grele de la poziția ex 2710, tratarea
cu hidrogen, alta decât desulfurarea, în care hidrogenul participă activ
la o reacție chimică realizată la o presiune mai mare de 20 bari și la o
temperatură mai mare de 250 °C cu ajutorul unui catalizator. Trata
mentele de finisare cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziția
ex 2710 care au ca scop principal ameliorarea culorii sau a stabilității
(de exemplu hidrofinisare sau decolorare) nu sunt însă considerate
tratamente specifice;
(n) numai în ceea ce privește păcura de la poziția ex 2710, distilarea atmos
ferică, cu condiția ca aceste produse să distile ca volum, inclusiv pier
derile, mai puțin de 30 % la o temperatură de 300 °C, prin metoda
ASTM D 86;
(o) numai în ceea ce privește uleiurile grele altele decât motorina și păcura
de la poziția ex 2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă
frecvență;
(p) numai în ceea ce privește produsele de la poziția ex 2712 (altele decât
vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu
un conținut de ulei de maximum 0,75 % din greutate), dezuleierea prin
cristalizare fracționată.
7.3. În sensul pozițiilor 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403,
operațiunile simple precum curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea
apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin
amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf și toate combinațiile
acestor operațiuni sau ale unor operațiuni similare nu conferă caracterul
de produs originar.
(1) Nota complementară 5(b) la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.
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PARTEA II
LISTA PRELUCRĂRILOR ȘI TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE APLICATE MATERIALELOR
NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL TRANSFORMAT SĂ POATĂ OBȚINE CARACTERUL DE
PRODUS ORIGINAR
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul
1 sunt obținute în întregime

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolele 1 și
2 utilizate sunt obținute în
întregime

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și
alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 3
utilizate sunt obținute în
întregime

ex capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă
de păsări; miere naturală;
produse comestibile de origine
animală, nedenumite și necu
prinse în altă parte, cu urmă
toarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 4
utilizate sunt obținute în
întregime

0403

Lapte acru, lapte și smântână
covăsite, iaurt, chefir și alte
sortimente
de
lapte
și
smântână
fermentate
sau
acrite, chiar concentrate, sau
cu adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, sau aromatizate,
sau cu adaos de fructe sau
cacao

Fabricare în cadrul căreia:
— toate materialele de la
capitolul 4 utilizate sunt
obținute în întregime
— toate sucurile de fructe (cu
excepția
sucului
de
ananas, lămâi mici „lime”
sau grepfrut) de la poziția
2009
utilizate
sunt
originare și
— valoarea tuturor mate
rialelor de la capitolul 17
utilizate nu depășește
30 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex capitolul 5

Produse de origine animală,
nedenumite și necuprinse în
altă parte; cu următoarele
excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 5
utilizate sunt obținute în
întregime

ex 0502

Păr de porc sau de mistreț,
prelucrat

Curățare, dezinfectare, sortare
și îndreptare a părului de
porc sau de mistreț

(4)

—
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Capitolul 6

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Plante vii și produse de flori Fabricare în cadrul căreia:
cultură
— toate materialele de la
capitolul 6 utilizate sunt
obținute în întregime; și

(4)

—

— valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
depășește 50 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și
tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 7
utilizate sunt obținute în
întregime

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de
citrice sau de pepeni

Fabricare în cadrul căreia:
— toate fructele utilizate
trebuie să fie obținute în
întregime și
— valoarea tuturor mate
rialelor de la capitolul 17
utilizate nu depășește
30 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii;
cu următoarele excepții:

0901

Cafea, chiar prăjită sau deca Fabricare din materiale de la
feinizată; coji și pelicule de oricare poziție
cafea; înlocuitori de cafea care
conțin cafea, indiferent de
proporțiile amestecului

0902

Ceai, chiar aromatizat

Fabricare din materiale de la
oricare poziție

ex 0910

Amestecuri de condimente

Fabricare din materiale de la
oricare poziție

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 10
utilizate sunt obținute în
întregime

ex capitolul 11

Produse ale industriei morări
tului; malț; amidon și fecule;
inulină; gluten de grâu; cu
următoarele excepții:

Fabricare
în
care
toate
legumele, cerealele, tuberculii
și rădăcinile de la poziția
0714 sau fructele utilizate
sunt obținute în întregime

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 9
utilizate sunt obținute în
întregime

—
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

ex 1106

Făină, griș și pudră din legume
păstăi uscate, de la poziția
0713

Uscarea
și
măcinarea
legumelor păstăi de la poziția
0708

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase;
semințe și fructe diverse;
plante industriale sau medi
cinale; paie și furaje

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 12
utilizate sunt obținute în
întregime

1301

Șelac; gume, rășini, gumerășini
și
oleorășini
(de
exemplu balsamuri), naturale

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
poziția 1301 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

1302

Seve și extracte vegetale;
substanțe pectice, pectinați și
pectați; agar-agar și alte
mucilagii și agenți de mărire
a viscozității, derivate din
produse vegetale, chiar modi
ficate
- Mucilagii și agenți
îngroșare
derivați
vegetale, modificați

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

de
din

Fabricare din mucilagii și
agenți de mărire a viscozității
nemodificați

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Capitolul 14

Materiale pentru împletit și alte
produse de origine vegetală,
nedenumite și necuprinse în
altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 14
utilizate sunt obținute în
întregime

ex capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine
animală sau vegetală; produse
ale disocierii lor; grăsimi
alimentare prelucrate; ceară
animală sau vegetală; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

1501

Grăsime de porc (inclusiv
untură) și grăsime de pasăre,
altele decât cele de la pozițiile
0209 sau 1503
- Grăsimi din oase sau deșeuri

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 0203,
0206 sau 0207 sau a oaselor
de la poziția 0506

(4)
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

- Altele

1502

1504

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare din carne sau organe
comestibile de animale din
specia porcină de la pozițiile
0203 sau 0206 sau din carne
sau organe comestibile de
păsări de la poziția 0207

Grăsimi de animale din
speciile bovine, ovine sau
caprine, altele decât cele de la
poziția 1503
- Grăsimi din oase sau deșeuri

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la poziția 0201,
0202, 0204 sau 0206 sau a
oaselor de la poziția 0506

- Altele

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 2
utilizate sunt obținute în
întregime

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile
acestora, de pește sau de
mamifere
marine,
chiar
rafinate,
dar
nemodificate
chimic
- Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 1504.

- Altele

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolele 2 și
3 utilizate sunt obținute în
întregime

ex 1505

Lanolină rafinată

Fabricare din usuc brut de la
poziția 1505

1506

Alte grăsimi și uleiuri de
origine animală și fracțiunile
acestora, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic

1507-1515

- Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 1506.

- Altele

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 2
utilizate sunt obținute în
întregime

Uleiuri vegetale și fracțiunile
acestora:

(4)
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

- Uleiuri de soia, de arahide,
de palmier, de cocos (de
copra), de miez de palmier
sau de babassu, de tung, de
oleococa, de oiticica, ceară
de myrica, ceară de Japonia,
fracțiuni de uleiuri de jojoba
și uleiuri destinate utilizărilor
tehnice sau industriale, altele
decât cele destinate fabricării
de
produse
pentru
alimentația umană

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- Fracțiuni solide, cu excepția
celor de ulei de jojoba

Fabricare din alte materiale de
la pozițiile 1507-1515

- Altele

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele vegetale utilizate
sunt obținute în întregime

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

1516

Grăsimi și uleiuri de origine Fabricare în cadrul căreia:
animală sau vegetală și
fracțiunile acestora, hidro — toate materialele de la
capitolul 2 utilizate sunt
genate parțial sau total, interes
obținute în întregime; și
terificate, reesterificate sau
elaidinizate, chiar rafinate, dar
— toate materialele vegetale
nepreparate altfel
utilizate sunt obținute în
întregime.
Cu
toate
acestea, materialele de la
pozițiile 1507, 1508, 1511
și 1513 pot fi utilizate

—

1517

Margarină; amestecuri sau
preparate
alimentare
din
grăsimi sau din uleiuri de
origine animală sau vegetală
sau din fracțiuni ale diferitelor
grăsimi
sau
uleiuri
din
prezentul capitol, altele decât
grăsimile și uleiurile alimentare
și fracțiunile acestora de la
poziția 1516

Fabricare în cadrul căreia:

—

Preparate din carne, din pește
sau din crustacee, din moluște
sau din alte nevertebrate
acvatice

Fabricare:

Capitolul 16

— toate materialele de la
capitolele 2 și 4 utilizate
sunt obținute în întregime
și
— toate materialele vegetale
utilizate sunt obținute în
întregime.
Cu
toate
acestea, materialele de la
pozițiile 1507, 1508, 1511
și 1513 pot fi utilizate

— din animalele de
capitolul 1 și/sau

—
la

— în cadrul căreia toate mate
rialele de la capitolul 3
utilizate sunt obținute în
întregime
ex capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă
și zaharoză pură din punct de
vedere chimic, în stare solidă,
cu adaos de substanțe aroma
tizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza,
maltoza, glucoza și fructoza
(levuloza), chimic pure, în
stare solidă; siropuri de zahăr
la care nu s-au adăugat aroma
tizanți sau coloranți; înlocuitori
de miere, chiar amestecați cu
miere naturală; zaharuri și
melase caramelizate

- Maltoză sau fructoză, pure
din punct de vedere chimic

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 1702.

- alte zaharuri, în stare solidă, Fabricare în cadrul căreia
cu adaos de substanțe aroma valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 17 utilizate nu
tizante sau de coloranți
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

- Altele

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele
utilizate
sunt
originare

ex 1703

Melase rezultate din extragerea
sau din rafinarea zahărului, cu
adaos de substanțe aroma
tizante sau de coloranți

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

1704

Produse zaharoase fără cacao
(inclusiv ciocolată albă)

Fabricare:

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și

—
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului
1901

Extracte de malț; preparate
alimentare din făină, crupe,
griș, amidon, fecule sau
extracte de malț, care nu
conțin cacao sau care conțin
cacao într-o proporție de sub
40 % din greutate, calculată
pe o bază complet degresată,
nedenumite și necuprinse în
altă parte; preparate alimentare
din produsele de la pozițiile
0401-0404, care nu conțin
cacao sau care conțin cacao
într-o proporție de sub 5 %
din greutate calculată pe o
bază complet degresată, nede
numite și necuprinse în altă
parte

- Extracte de malț

Fabricare din cereale de la
capitolul 10

- Altele

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în care valoarea mate
rialelor de la fiecare din
capitolele 4 și 17 utilizate
►C2 nu depășește ◄
30 % din prețul franco
fabrică al produsului

1902

Paste alimentare chiar fierte
sau umplute (cu carne sau cu
alte substanțe) sau chiar altfel
preparate, cum ar fi spaghete,
macaroane, fidea, lasagna,
gnochi,
ravioli,
caneloni;
cușcuș, chiar preparat

- care conțin carne, organe
comestibile, pește, crustacee
sau moluște în proporție de
maximum 20 % din greutate

Fabricare
în
care
toate
cerealele și derivații lor
utilizați (cu excepția grâului
dur și a derivaților săi)
trebuie să fie obținute în
întregime

—
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►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

- care conțin mai mult de
20 % din greutate carne,
organe comestibile, pește,
crustacee sau moluște

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare în cadrul căreia:

(4)

—

— toate cerealele și derivații
(cu excepția grâului dur și
a
derivaților
acestuia)
utilizați sunt obținuți în
întregime; și
— toate materialele de la
capitolele 2 și 3 utilizate
sunt obținute în întregime

1903

Tapioca și înlocuitorii săi
preparați din fecule, sub
formă de fulgi, granule, boabe
mici, criblură sau alte forme
similare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
feculelor de cartofi de la
poziția 1108

1904

Produse pe bază de cereale Fabricare:
—
obținute prin expandare sau
prăjire (de exemplu corn — din materiale de la oricare
poziție, cu excepția mate
flakes); cereale (altele decât
rialelor de la poziția 1806,
porumbul), sub formă de
boabe sau sub formă de fulgi
ori de alte grăunțe preparate — în care toate cerealele și
făina utilizate (cu excepția
(cu excepția făinii, crupelor și
grâului dur și a porumbului
a grișului), prefierte sau altfel
Zea Indurata, precum și a
preparate, nedenumite și necu
derivaților acestora) sunt
prinse în altă parte
obținute în întregime; și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

1905

Produse de brutărie, de
patiserie și biscuiți, chiar cu
adaos de cacao; ostii, cașete
goale de tipul celor utilizate
pentru medicamente, vafe cu
capac, paste uscate din făină,
din amidon sau din fecule în
foi și produse similare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la capitolul 11

ex capitolul 20

Preparate din legume, din
fructe sau din alte părți de
plante; cu următoarele excepții:

Fabricare în care fructele și
legumele
utilizate
sunt
obținute în întregime
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(1)

(2)

(3)

ex 2001

Ignami, batate și părți comes
tibile similare de plante cu un
conținut de amidon sau de
fecule de minimum 5 % din
greutate,
preparate
sau
conservate în oțet sau acid
acetic

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 2004 și
ex 2005

Cartofi sub formă de făină, griș
sau fulgi, preparați sau
conservați altfel decât în oțet
sau în acid acetic

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

2006

Legume, fructe, coji de fructe
și alte părți de plante, confiate
(uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade,
paste și piureuri de fructe,
obținute prin fierbere, cu sau
fără adaos de zahăr sau de
alți îndulcitori

Fabricare:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

ex 2008

- Fructe cu coajă, fără adaos
de zahăr sau de alcool

Fabricare în care valoarea
tuturor fructelor cu coajă și a
semințelor
oleaginoase
originare de la pozițiile 0801,
0802 și 1202-1207 utilizate
trebuie să depășească 60 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Unt de arahide; amestecuri
pe bază de cereale; miez de
palmier; porumb

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- Altele, cu excepția fructelor
și nucilor preparate altfel
decât în apă sau în vapori,
fără
adaos
de
zahăr,
congelate

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

—
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2009

Sucuri de fructe (inclusiv
mustul de struguri) și sucuri
de legume, nefermentate, fără
adaos de alcool, cu sau fără
adaos de zahăr sau de alți
îndulcitori

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare:

(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 17 utilizate nu
depășește 30 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse:
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

2101

Extracte, esențe și concentrate
de cafea, de ceai sau de maté
și preparate pe bază de aceste
produse sau pe bază de cafea,
de ceai sau de maté; cicoare
prăjită și alți înlocuitori prăjiți
de cafea și extractele, esențele
și concentratele acestora

Fabricare:

2103

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia toată
cicoarea
utilizată
este
obținută în întregime

Preparate pentru sosuri și
sosuri preparate; condimente
și produse de asezonare, ames
tecate; făină și pudră de muștar
și muștar preparat:
- Preparate pentru sosuri și
sosuri preparate; condimente
și produse de asezonare,
amestecate

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate făina,
pudra de muștar sau muștarul
preparat

- Făină și pudră de muștar și
muștar preparat

Fabricare din materiale de la
oricare poziție

ex 2104

Preparate pentru supe, ciorbe
sau supe cremă; supe, ciorbe
sau supe cremă preparate

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
legumelor
preparate
sau
conservate de la pozițiile
2002-2005

2106

Preparate alimentare nede Fabricare:
—
numite și necuprinse în altă
— din materiale de la orice
parte
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în care valoarea mate
rialelor de la fiecare din
capitolele 4 și 17 utilizate
►C2 nu depășește ◄
30 % din prețul franco
fabrică al produsului
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(2)

ex capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și
oțet cu următoarele excepții:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare:

(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia toți
strugurii sau materialele
derivate
din
struguri
utilizate sunt obținute în
întregime

2202

Ape, inclusiv ape minerale și Fabricare:
—
ape gazeificate, care conțin
— din materiale de la orice
zahăr sau alți îndulcitori sau
poziție, cu excepția mate
aromatizate și alte băuturi neal
rialelor de la aceeași
coolice, cu excepția sucurilor
poziție cu produsul
de fructe sau de legume de la
poziția 2009
— în care valoarea tuturor
materialelor de la capitolul
17 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 30 % din
prețul franco fabrică al
produsului și
— în cadrul căreia toate
sucurile de fructe utilizate
(cu excepția celui de
ananas, lămâi mici «lime»
sau grepfrut) sunt originare

2207

Alcool etilic nedenaturat cu Fabricare:
titru alcoolic volumic de
— din materiale de la orice
minimum 80 % vol; alcool
poziție, cu excepția celor
etilic și alte distilate dena
de la poziția 2207 sau
turate, cu orice titru
2208, și

—

— în care toți strugurii sau
materialele derivate din
struguri utilizate trebuie să
fie obținute în întregime
sau în care, dacă toate
celelalte materiale utilizate
sunt deja originare, aracul
poate fi utilizat într-o
proporție care să nu
depășească 5 % din volum

2208

Alcool etilic nedenaturat cu Fabricare:
titru alcoolic volumic sub
— din materiale de la orice
80 % vol; distilate, rachiuri,
poziție, cu excepția celor
lichioruri și alte băuturi spir
de la poziția 2207 sau
toase
2208, și

—
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originar
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(4)

— în care toți strugurii sau
materialele derivate din
struguri utilizate trebuie să
fie obținute în întregime
sau în care, dacă toate
celelalte materiale utilizate
sunt deja originare, aracul
poate fi utilizat într-o
proporție care să nu
depășească 5 % din volum
ex capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale
industriei alimentare; alimente
preparate pentru animale; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 2301

Făină de balenă; făină, pudră și
aglomerate sub formă de pelete
din pește sau crustacee, din
moluște sau din alte never
tebrate acvatice, improprii
alimentației umane

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolele 2 și
3 utilizate sunt obținute în
întregime

ex 2303

Reziduuri
rezultate
din
fabricarea amidonului
din
porumb
(cu
excepția
substanțelor concentrate de
înmuiere), cu un conținut de
proteine calculat în materia
uscată de peste 40 % din
greutate

Fabricare în care tot porumbul
utilizat trebuie să fie obținut în
întregime

ex 2306

Șroturi și alte reziduuri solide
rezultate din extracția uleiului
de măsline, cu un conținut de
ulei de măsline de peste 3 %
din greutate

Fabricare în cadrul căreia toate
măslinele
utilizate
sunt
obținute în întregime

2309

Preparate de tipul celor folosite
pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:
— toate cerealele, zahărul sau
melasa, carnea sau laptele
utilizat sunt originare; și
— toate materialele de la
capitolul 3 utilizate sunt
obținute în întregime

ex capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun
prelucrați;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate
materialele de la capitolul 24
utilizate sunt obținute în
întregime

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu
capete tăiate), trabucuri și
țigarete, din tutun sau din înlo
cuitori de tutun

Fabricare în care cel puțin
70 % din greutate din tutu
nurile nefabricate sau din
deșeurile de tutun de la
poziția 2401 utilizate trebuie
să fie deja originare

—
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(4)

ex 2403

Tutun pentru fumat

Fabricare în care cel puțin
70 % din greutate din tutu
nurile nefabricate sau din
deșeurile de tutun de la
poziția 2401 utilizate trebuie
să fie deja originare

ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; Fabricare din materiale de la
ipsos, var și ciment; cu urmă oricare poziție, cu excepția
toarele excepții:
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 2504

Grafit
natural
cristalin,
îmbogățit cu carbon, purificat
și măcinat

Îmbogățire a conținutului cu
carbon,purificare și măcinare
a grafitului brut cristalin

ex 2515

Marmura, simplu debitată, cu
ferăstrăul
sau
prin
alte
procedee, în blocuri sau în
plăci de formă pătrată sau
dreptunghiulară, cu o grosime
care nu depășește 25 cm

Debitarea
marmurei,
cu
ferăstrăul
sau
prin
alte
procedee (chiar dacă este deja
tăiată), cu o grosime care
depășește 25 de cm

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, gresie și
alte pietre pentru cioplit sau
pentru
construcții
simplu
debitate, cu ferăstrăul sau prin
alte procedee, în blocuri sau în
plăci de formă pătrată sau
dreptunghiulară, cu o grosime
care nu depășește 25 cm

Debitare, cu ferăstrăul sau prin
alte procedee, de pietre (chiar
deja tăiate cu ferăstrăul) cu o
grosime care depășește 25 cm

ex 2518

Dolomită calcinată

Calcinarea
cinate

►C3 ex 2519 ◄

Carbonat de magneziu natural
(magnezită) măcinat, introdus
în recipiente ermetice, și oxid
de magneziu, pur sau nu, cu
excepția magneziei electro
topite și a magneziei arse (sin
terizate)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, se poate utiliza
carbonatul
de
magneziu
natural (magnezita)

ex 2520

Tipuri de ipsos special preparat Fabricare în cadrul căreia
pentru utilizarea în stomato valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
logie
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 2524

Azbest sub formă de fibre

Fabricare din minereul de
azbest (concentrat de azbest)

ex 2525

Pudră de mică

Măcinarea
micii
deșeurilor de mică

ex 2530

Pământuri colorante, calcinate
sau pulverizate

Calcinare sau măcinare de
pământuri colorante

dolomitei

necal

sau

a
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Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri
minerale și produse rezultate
din
distilarea
acestora;
materiale bituminoase; ceară
minerală;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 2707

Uleiuri în care greutatea consti
tuenților aromatici depășește
greutatea constituenților nearo
matici,
similare
uleiurilor
minerale
obținute
prin
distilarea gudronului de huilă
la temperaturi înalte, care
distilează mai mult de 65 %
din volum la o temperatură de
până la 250 °C (inclusiv ames
tecurile de white spirit și
benzol), destinate utilizării
drept carburanți sau combus
tibili

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)
sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

ex 2709

Uleiuri brute din minerale bitu Distilare pirogenată a mine
minoase
ralelor bituminoase

2710

Uleiuri din petrol sau uleiuri
din minerale bituminoase,
altele decât uleiurile brute;
preparatele
nedenumite
și
necuprinse în altă parte, care
conțin în greutate minimum
70 % uleiuri din petrol sau
din minerale bituminoase și
pentru care aceste uleiuri
constituie elementele de bază;
deșeuri de uleiuri

2711

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (2)
sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

Gaz de sondă și alte hidro Operațiuni de rafinare și/sau
carburi gazoase
unul sau mai multe tratamente
specifice (2)
sau

(4)

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 489
▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄
2712

2713

Vaselină; ceară de parafină,
ceară de petrol microcristalină,
ceară din praf de cărbune
(slack wax), ozocherită, ceară
de lignit, ceară de turbă, alte
tipuri de ceară minerală și
produse similare obținute prin
sinteză sau prin alte procedee,
chiar colorate

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (2)

Cocs de petrol, bitum de petrol
și alte reziduuri de uleiuri din
petrol sau de uleiuri din
minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)

sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale;
șisturi și nisipuri bituminoase;
asfaltiți și roci asfaltice

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)
sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

(4)
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Amestecuri bituminoase pe
bază de asfalt natural sau de
bitum natural, de bitum de
petrol, de gudron mineral sau
de smoală de gudron mineral
(de exemplu, mastic bituminos,
cut-backs)

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)

ex capitolul 28

produse chimice anorganice;
compuși
anorganici
sau
organici ai metalelor prețioase,
ai elementelor radioactive, ai
metalelor de pământuri rare
sau ai izotopilor; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 2805

Mischmetall

Fabricare prin tratare electro
litică sau termică în care
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
50 % din prețul franco fabrică al
produsului

ex 2811

Trioxid de sulf

Fabricare din dioxid de sulf

ex 2833

Sulfat de aluminiu

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 2840

Perborat de sodiu

Fabricare din tetraborat de
disodiu pentahidrat

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 2852

- Compuși
ai
mercurului
constituiți din eteri interni și
derivații
lor
halogenați,
sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare pe bază de materiale
de la oricare poziție Cu toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 2909
utilizate ►C2 nu depășește ◄
20 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

2715

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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- Compuși
ai
mercurului
constituiți din acizi nucleici
și sărurile lor, cu compoziție
chimică definită sau nu; alți
compuși heterociclici

Fabricare pe bază de materiale
de la oricare poziție Cu toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la pozițiile 2852,
2932, 2933 și 2934 utilizate
nu depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- Compuși
ai
mercurului
constituiți
din
produse
chimice și preparate din
industria chimică sau din
industriile conexe (inclusiv
cele constând din amestecuri
de produse naturale), nede
numite și necuprinse în altă
parte

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 29

Produse chimice organice; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 2901

Hidrocarburi aciclice utilizate
drept carburant sau combustibil

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

ex 2902

Hidrocarburi
ciclanice
și
ciclenice (cu excepția azule
nelor), benzen, toluen și xilen,
destinate a fi utilizate drept
carburanți sau combustibili

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)
sau

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄
ex 2905

Alcoolați metalici ai alcoolilor
de la prezenta poziție și ai
etanolului

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 2905.
Totuși, alcoolații metalici de
la prezenta poziție pot fi
utilizați, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

2915

Acizi monocarboxilici aciclici
saturați și anhidridele, haloge
nurile, peroxizii și peroxiacizii
lor; derivații lor halogenați,
sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare pe bază de materiale
de la oricare poziție Cu toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la pozițiile 2915 și
2916 utilizate ►C2
nu
depășește ◄ 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 2932

- Eteri interni și derivații lor
halogenați, sulfonați, nitrați
sau nitrozați

Fabricare pe bază de materiale
de la oricare poziție Cu toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 2909
utilizate ►C2 nu depășește ◄
20 % din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- Acetali ciclici și semiacetali Fabricare din materiale de la
interni și derivații lor halo oricare poziție
genați, sulfonați, nitrați sau
nitrozați

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

2933

Compuși heterociclici cu hete Fabricare pe bază de materiale
roatom(i) de azot în exclusi de la oricare poziție Cu toate
vitate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la pozițiile 2932 și
2933 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

2934

Acizi nucleici și sărurile lor, cu
compoziție chimica definită
sau nu, alți compuși heteroci
clici

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare pe bază de materiale
de la oricare poziție Cu toate
acestea, valoarea tuturor mate
rialelor de la pozițiile 2932,
2933 și 2934 utilizate nu
depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

ex 2939

Concentrate din paie sau
tulpină de mac care conțin cel
puțin 50 % din greutate alca
loizi

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 30

Produse
farmaceutice;
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

3002

Sânge uman; sânge animal
preparat pentru utilizări tera
peutice, profilactice sau de
diagnosticare; antiseruri, alte
fracțiuni ale sângelui, produse
imunologice, chiar modificate
sau obținute pe cale biotehno
logică;
vaccinuri,
toxine,
culturi de microorganisme
(excluzând
drojdiile)
și
produse similare

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

cu

- Produse compuse din doi sau
mai mulți constituenți care
au
fost
amestecați
în
vederea utilizării terapeutice
sau profilactice,sau neames
tecați pentru aceste utilizări,
prezentate sub formă de
doză sau ambalate pentru
vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- Altele:

- - Sânge uman

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

(4)
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Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

- - Sânge animal preparat
pentru utilizări terapeutice
sau profilactice

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- - Componente sanguine cu
excepția antiserurilor, a
hemoglobinei, a globu
linelor din sânge și a
globulinelor serice

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- - Hemoglobină,
globuline
din sânge și serumglobuline

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- - Altele

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3002.
Totuși,
materialele
având
aceeași descriere ca produsul
pot fi utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

3003 și 3004

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

Medicamente (cu excepția
produselor de la pozițiile
3002, 3005 sau 3006):

- Obținute
pe
bază
de
amicacin de la poziția 2941

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. ►C2 Cu
toate acestea, materialele de la
pozițiile 3003 și 3004 pot fi
utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului ◄

(4)
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Descrierea produsului

(1)

(2)

- Altele

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare:

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul Cu
toate
acestea,
alte
materiale de la pozițiile
3003 și 3004 pot fi
utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească
20 %
din
prețul franco fabrică al
produsului, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului
ex 3006

►C2 Deșeuri farmaceutice
menționate în nota 4(k) de la
capitolul 30 ◄

Originea produsului trebuie să
fie cea din clasificarea lui
inițială

- Bariere antiaderențe sterile
pentru chirurgie sau stomato
logie, resorbabile sau nere
sorbabile:
- - din material plastic

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
capitolul 39 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

- - din țesătură

Fabricare din (7):

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice
paste textile

ex capitolul 31

sau

- articole identificabile ca fiind
pentru stomie

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Îngrășăminte; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

ex 3105

Îngrășăminte minerale sau ►C2 Fabricare:
chimice conținând două sau
— din materiale de la orice
trei dintre elementele fertili
poziție, cu excepția mate
zante: azot, fosfor și potasiu;
rialelor de la aceeași
alte îngrășăminte; produse de
poziție
cu
produsul
la acest capitol prezentate fie
Totuși, materiale de la
în tablete sau forme similare,
aceeași
poziție
cu
fie în ambalaje cu o greutate
produsul pot fi utilizate,
brută de cel mult 10 kg, cu
cu condiția ca valoarea lor
următoarele excepții:
totală să nu depășească
— nitrat de sodiu
20 % din prețul franco
fabrică al produsului
— cianamidă calcică
și
— sulfat de potasiu
— în cadrul căreia valoarea
— sulfat de potasiu cu
tuturor
materialelor
magneziu
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului ◄

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante;
tanini și derivații lor; pigmenți
și alte substanțe colorante;
vopsele și lacuri; masticuri;
cerneluri;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3201

►C2 Tanini și sărurile lor,
eterii, esterii și alți derivați ai
acestor produse ◄

Fabricare pe bază de extracte
tanante de origine vegetală

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

3205

Lacuri colorante; preparate
menționate la nota 3 de
capitol, pe bază de lacuri colo
rante (3)

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la pozițiile 3203
3204 și 3205. Cu toate
acestea, pot fi utilizate alte
materiale de la poziția 3205,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide;
produse
preparate
de
parfumerie sau de toaletă și
preparate cosmetice; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate
sau nu), inclusiv cele așa-zise
„concrete” sau „absolute”; rezi
noide; oleorășini de extracție;
soluții concentrate de uleiuri
esențiale în grăsimi, în uleiuri
fixe (grase), în ceară sau în
substanțe similare, obținute
prin extracție din flori sau
macerare;
subproduse
terpenice reziduale de la deter
penizarea uleiurilor esențiale;
ape distilate aromatice și
soluții apoase ale uleiurilor
esențiale

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv din
materiale cuprinse într-un alt
„grup” (4) de la prezenta
poziție. Totuși, materialele din
același grup cu produsul pot fi
utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață
organici,
preparate
pentru
spălat, preparate lubrifiante,
ceară
artificială,
ceară
preparată,
produse
pentru
întreținere, lumânări și articole
similare,
paste
pentru
modelare, „ceară dentară” și
preparate dentare pe bază de
ipsos, cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3403

Preparate
lubrifiante
care
conțin maximum 70 % în
greutate uleiuri petroliere sau
din minerale bituminoase

Operațiuni de rafinare și/sau
unul sau mai multe tratamente
specifice (1)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

sau
►C2 Alte operațiuni, în
cadrul cărora toate materialele
utilizate sunt clasificate la o
poziție diferită de cea a produ
sului. Cu toate acestea, pot fi
utilizate materiale clasificate la
aceeași poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului ◄

3404

Ceară artificială și ceară prepa
rată:

- Pe bază de parafină, de ceară
de petrol, ceară obținută din
minerale bituminoase, din
reziduuri de parafină

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

(4)
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(1)

(2)

- Altele

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu următoarele
excepții:
— uleiuri hidrogenate care
prezintă
caracteristicile
cerii de la poziția 1516;

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— acizi grași cu compoziție
chimică nedefinită sau
alcooli grași industriali
care prezintă caracteris
ticile cerii de la poziția
3823; și
— materialele de la poziția
3404
Aceste materiale pot totuși să
fie utilizate, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
ex capitolul 35

Substanțe
albuminoide;
produse pe bază de amidon
sau de fecule modificate;
cleiuri; enzime; cu următoarele
excepții:

3505

Dextrine și alte amidonuri și
fecule
modificate
(de
exemplu, amidonuri și fecule
pregelatinizate sau esterificate);
cleiuri pe bază de amidon sau
de fecule, de dextrine sau de
alte amidonuri sau fecule
modificate

ex 3507

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- Amidonuri și fecule eteri Fabricare din materiale de la
ficate sau esterificate
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3505.

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- Altele

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la poziția 1108

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Enzime preparate nedenumite
sau necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

Capitolul 36

Pulberi și explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale infla
mabile

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 37

Produse fotografice sau cine Fabricare din materiale de la
matografice; cu următoarele oricare poziție, cu excepția
excepții:
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

3701

Plăci și filme fotografice plane,
sensibilizate, neimpresionate,
din alte materiale decât hârtia,
cartonul sau textilele; filme
fotografice plane cu developare
și revelare instantanee, sensibi
lizate, neimpresionate, chiar în
încărcătoare

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

- Filme fotografice cu deve
lopare și revelare instantanee
pentru fotografii în culori, în
încărcătoare

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la pozițiile 3701 și
3702. Cu toate acestea, pot fi
utilizate alte materiale de la
poziția 3702, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- Altele

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la pozițiile 3701 și
3702. Cu toate acestea, alte
materiale de la pozițiile 3701
și 3702 pot fi utilizate, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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3702

Pelicule fotografice sensibi
lizate, neimpresionate, în role,
din alte materiale decât hârtia,
cartonul sau textilele; pelicule
fotografice cu developare și
revelare instantanee, în role,
sensibilizate, neimpresionate

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 3701 și
3702

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

3704

Plăci, pelicule, filme, hârtii,
cartoane și textile fotografice,
impresionate, dar nedevelopate

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 37013704

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex capitolul 38

Produse diverse ale industriei
chimice;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3801

- Grafit coloidal sub formă de
suspensie în ulei și grafit
semicoloidal;
paste
carbonate pentru electrozi

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Grafit sub formă de pastă
constând dintr-un amestec
de grafit în proporție de
peste 30 % din greutate și
uleiuri minerale

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
poziția 3403 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 20 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3803

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3805

►C2 Esență de terebentină
sulfatată, purificată ◄

►C2 Purificare care presupune Fabricare în cadrul căreia
distilarea sau rafinarea tere valoarea tuturor materialelor
bentinei sulfatate, brute ◄
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 3806

Gume esteri

Fabricare din acizi rezinici

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

ex 3807

Smoală neagră (smoală sau
gudron vegetal)

Distilarea gudronului vegetal

3808

Insecticide,
rodenticide,
fungicide, erbicide, inhibitori
de germinare și regulatori de
creștere pentru plante, dezin
fectanți și produse similare,
prezentate în forme sau
ambalaje pentru vânzarea cu
amănuntul sau ca preparate
sau ca articole (de exemplu,
panglici, meșe și lumânări cu
sulf și hârtie specială contra
muștelor)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3809

Agenți de apretare sau finisare,
acceleratori de vopsire sau de
fixare a substanțelor colorante
și alte produse și preparate
(de exemplu, produse pentru
scrobit și preparate pentru
mordansare), de felul celor
folosite în industria textilă,
industria
hârtiei,
industria
pielăriei sau în alte industrii
similare, nedenumite și necu
prinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3810

Preparate pentru decaparea
suprafeței metalelor; flux de
sudură sau de lipire și alte
preparate
auxiliare
pentru
sudarea sau lipirea metalelor;
paste și pulberi din metale și
din alte materiale pentru
sudură sau lipire; preparate de
tipul celor utilizate pentru
acoperirea sau umplerea elec
trozilor sau a baghetelor de
sudură

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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3811

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Preparate antidetonante, inhi
bitori de oxidare, aditivi pepti
zanți, amelioratori de visco
zitate, aditivi anticorozivi și
alți aditivi preparați, pentru
uleiurile minerale (inclusiv
pentru benzină) sau pentru
alte
lichide
utilizate
în
aceleași scopuri ca și uleiurile
minerale

- Aditivi pentru lubrifianți
conținând uleiuri din petrol
sau uleiuri din minerale bitu
minoase

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
poziția 3811 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3812

Preparate numite „acceleratori
de vulcanizare”; plastifianți
compuși pentru cauciuc sau
materiale plastice nedenumite
și necuprinse în altă parte;
preparate antioxidante și alți
stabilizatori compuși pentru
cauciuc sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3813

Preparate și încărcături pentru
aparate extinctoare; grenade și
bombe extinctoare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3814

Solvenți și diluanți organici
compoziți, nedenumiți și necu
prinși în altă parte; preparate
concepute pentru îndepărtarea
lacurilor și vopselelor

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3818

Elemente chimice dopate în
vederea utilizării lor în elec
tronică, sub formă de discuri,
plachete, sau forme similare;
compuși chimici dopați în
vederea utilizării lor în elec
tronică

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

(4)
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3819

Lichide pentru frâne hidraulice
și alte lichide preparate pentru
transmisii hidraulice, care nu
conțin sau care conțin sub
70 % din greutate uleiuri de
petrol sau de minerale bitumi
noase

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3820

Preparate antigel și lichide
preparate pentru degivrare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 3821

►C2
Medii de cultură
preparate pentru dezvoltarea și
păstrarea
microorganismelor
(inclusiv virusuri și microor
ganisme similare) sau a
celulelor umane, de plante sau
de animale ◄

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3822

Reactivi de diagnostic sau de
laborator pe orice fel de
suport și reactivi de diagnostic
sau de laborator preparați,
chiar prezentați pe un suport,
alții decât cei de la pozițiile
3002 sau 3006; materiale de
referință certificate

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

3823

Acizi grași monocarboxilici
industriali; uleiuri acide de
rafinare; alcooli grași indus
triali:

3824

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

- Acizi grași monocarboxilici
industriali; uleiuri acide de
rafinare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- Alcooli grași industriali

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 3823.

Lianți preparați pentru tipare
sau miezuri de turnătorie;
produse chimice și preparate
ale industriei chimice sau ale
industriilor conexe (inclusiv
cele constând în amestecuri de
produse naturale), nedenumite
și necuprinse în altă parte

(4)
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Următoarele produse
prezenta poziție:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

de

la

- - Lianți preparați pentru
tipare sau miezuri de
turnătorie pe bază de
produse rășinoase naturale
- - Acizi naftenici, sărurile lor
insolubile în apă și esterii
lor
- - Sorbitol, altul decât cel de
la poziția 2905

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 20 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- - Sulfonați de petrol, cu
excepția sulfonaților de
petrol
ai
metalelor
alcaline, ai amoniului sau
ai etanolaminelor; acizi
sulfonici
tiofenați
din
uleiuri de minerale bitu
minoase și sărurile lor
- - Schimbători de ioni
- - Compoziții
absorbante
pentru desăvârșirea vidului
din tuburile sau valvele
electrice
- - Oxizi de fier alcalinizați
pentru purificarea gazelor
- - Ape amoniacale și amoniac
brut provenind de la
epurarea
gazului
de
iluminat
- - Acizi
sulfonaftenici,
sărurile lor insolubile în
apă și esterii lor
- - Uleiuri fusel și ulei Dippel
- - Amestecuri de săruri cu
anioni diferiți
- - Paste pe bază de gelatină
pentru reproduceri grafice,
chiar pe un suport de
hârtie sau de materiale
textile

3826

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Biodiesel și amestecuri de
biodiesel, care nu conțin sau
care conțin sub 70 % în
greutate uleiuri petroliere sau
uleiuri obținute din minerale
bituminoase

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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3901-3915

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Materiale plastice sub forme
primare; deșeuri, șpan, talaș și
spărturi de materiale plastice;
cu excepția pozițiilor ex 3907
și 3912, pentru care se aplică
următoarele reguli:

- Produse de omopolimerizare
de adiție în care un monomer
reprezintă mai mult de 99 %
din greutate din conținutul
total al polimerului

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate
utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu
prețul franco fabrică al produ
depășește 50 % din prețul
sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate
►C2
nu depășește ◄
20 % din prețul franco
fabrică al produsului (5)

ex 3907

3912

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate nu
depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului (5)

- Copolimeri
obținuți
din
copolimeri policarbonați și
copolimeri
acrilonitrilbutadien-stiren (ABS)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
materiale clasificate la aceeași
poziție cu produsul, cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al produ
sului (5)

- Poliester

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate nu
depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului
și/sau fabricare din poli
carbonat de tetrabrom (bifenol
A)

Celuloză și derivații ei chimici,
nedenumiți și necuprinși în altă
parte, sub forme primare

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
aceeași poziție cu produsul
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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3916-3921

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Semiproduse și obiecte din
material plastic, cu excepția
produselor de la pozițiile
ex 3916, ex 3917, ex 3920 și
ex 3921, pentru care regulile
aplicabile sunt prezentate mai
jos:
Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate nu
depășește 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- - Produse de omopolime Fabricare în cadrul căreia:
rizare de adiție în care un
— valoarea tuturor mate
monomer reprezintă mai
rialelor
utilizate
nu
mult de 99 % din greutate
depășește 50 % din prețul
din conținutul total al poli
franco fabrică al produ
merului
sului, și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

- Produse plate, prelucrate
altfel decât la suprafață sau
decupate sub altă formă
decât pătrată sau dreptun
ghiulară;
alte
produse
prelucrate mai mult decât la
suprafață
- Altele:

— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate
►C2
nu depășește ◄
20 % din prețul franco
fabrică al produsului (5)

ex 3916 și
ex 3917

- - Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
de la capitolul 39 utilizate nu
depășește 20 % din prețul
franco fabrică al produsului (5)

Profile și tuburi

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate
utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu
prețul franco fabrică al produ
depășește 50 % din prețul
sului
franco fabrică al produ
sului, și

— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor utilizate de la
aceeași poziție cu produsul
►C2
nu depășește ◄
20 % din prețul franco
fabrică al produsului
ex 3920

- Folii sau
ionomeri

pelicule

din

Fabricare dintr-o sare parțială
de material termoplastic care
este un copolimer de etilenă
și al acidului metacrilic
parțial neutralizat cu ioni
metalici, în principal de zinc
și de sodiu

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 507
▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

- Folii de celuloză regenerată, Fabricare în care valoarea
de poliamidă sau de polie tuturor materialelor de la
tilenă
aceeași poziție cu produsul
►C2 nu depășește ◄ 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului
ex 3921

Benzi metalizate din material
plastic

Fabricare din
benzi
de
poliester de mare transparență,
cu o grosime mai mică de
23 microni (6)

3922-3926

Produse din material plastic

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc;
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 4001

Plăci de crep din cauciuc
pentru tălpi de încălțăminte

Laminarea foliilor de crep din
cauciuc natural

4005

Cauciuc amestecat, nevulca Fabricare în cadrul căreia
nizat, sub forme primare sau valoarea tuturor materialelor
utilizate,
cu
excepția
în plăci, foi sau benzi
cauciucului
natural,
nu
depășește 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

4012

Anvelope pneumatice reșapate
sau
uzate,
din
cauciuc;
bandaje, benzi de rulare
amovibile pentru anvelope și
„flapsuri”, din cauciuc
- Anvelope
pneumatice
reșapate, solide sau elastice,
din cauciuc

Reșaparea anvelopelor uzate

- Altele

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 4011 și
4012

ex 4017

Produse din cauciuc întărit

Fabricare din cauciuc durificat

ex capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile
cu blană) și piei finite; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 4102

►C2 Piei brute de ovine,
epilate ◄

Îndepărtarea lânii de pe pieile
de ovine

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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4104-4106

►C2 Piei tăbăcite sau semi Retăbăcirea pieilor tăbăcite
finite, epilate, chiar șpăltuite,
sau
dar fără alte prelucrări ◄
Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

4107, 4112 și
4113

Piei finite prelucrate după
tăbăcire sau după uscare,
inclusiv piei finite perga
mentate,
epilate,
chiar
șpăltuite, altele decât cele de
la poziția 4114

ex 4114

Piei lăcuite sau lăcuite strati Fabricare din piei netăbăcite
ficate; piei metalizate
sau din piei brute de la
pozițiile 4104-4106, 4107,
4112 sau 4113, cu condiția ca
valoarea lor totală să nu
depășească 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de
curelărie și șelărie; articole de
voiaj, bagaje de mână și
articole similare; obiecte din
intestine de animale

ex capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; Fabricare din materiale de la
articole din acestea; cu urmă oricare poziție, cu excepția
toarele excepții:
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau apretate,
asamblate:

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 41044113

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- ►C2 Sub formă de acoperi Albire sau vopsire, cu tăierea
toare, de cruci și forme și asamblarea pieilor brute
similare ◄
tăbăcite sau apretate, neasam
blate

- Altele

Fabricare din piei brute
tăbăcite sau apretate, neasam
blate

4303

Îmbrăcăminte, accesorii de
îmbrăcăminte și alte articole
din blană

Fabricare din blănuri tăbăcite
sau apretate, neasamblate de
la poziția 4302

ex capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și Fabricare din materiale de la
articole din lemn; cu urmă oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
toarele excepții:
poziție cu produsul.

(4)
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

ex 4403

Lemn brut ecarisat

►C2 Fabricare din lemn brut,
chiar cojit, curățat de ramuri
sau ecarisat ◄

ex 4407

Lemn tăiat sau despicat longi Geluire, șlefuire sau lipire prin
tudinal, tranșat sau derulat, asamblare cap la cap
geluit sau nu, șlefuit sau lipit
prin îmbinare cap la cap, cu o
grosime de peste 6 mm

ex 4408

Foi pentru placaj (inclusiv cele
obținute prin tăierea lemnului
stratificat) și foi pentru furnir
cu o grosime care nu
depășește 6 mm, asamblate
lateral și alte tipuri de lemn
tăiate longitudinal, trasate sau
derulate, cu o grosime care nu
depășește 6 mm, geluite,
șlefuite
sau
lipite
prin
asamblare cap la cap

ex 4409

Lemn profilat în lungul uneia
sau mai multor margini, fețe
sau muchii, chiar rabotat,
șlefuit sau lipit prin asamblare
cap la cap:

Asamblare
cap
la
cap,
rabotare, șlefuire sau lipire
prin asamblare cap la cap

- Șlefuit sau lipit prin îmbinare
cap la cap

Șlefuire sau
lipire
îmbinare cap la cap

prin

- Baghete și muluri

Transformare sub formă de
baghete sau muluri

ex 4410 - ex
4413

Baghete și muluri pentru Transformare sub formă de
mobilă, rame, decorațiuni inte baghete sau muluri
rioare, magistrale electrice și
alte articole similare

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și
ambalaje similare din lemn

Fabricare din plăci netăiate la
dimensiune

ex 4416

►C2 Butoaie, cuve, putini și
alte produse de dogărie și
părțile lor, din lemn ◄

Fabricare din lemne pentru
doage, chiar tăiate pe cele
două fețe principale, dar
neprelucrate altfel
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(1)

(2)

(3)

- Lucrări de tâmplărie și piese
de
dulgherie
pentru
construcție, de lemn

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
panouri celulare din lemn și
șindrile («shingles» și «sha
kes»)

- Baghete și muluri

Transformare sub formă de
baghete sau muluri

ex 4421

Lemn
prelucrat
pentru
chibrituri; cuie din lemn
pentru încălțăminte

Fabricare din lemn de la
oricare poziție, cu excepția
lemnului profilat de la poziția
4409

ex capitolul 45

Plută și articole din plută; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

4503

Articole din plută naturală

Fabricare din
poziția 4501

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre
vegetale sau de nuiele; coșuri
și împletituri

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte
materiale fibroase celulozice;
hârtie sau carton reciclabile
(deșeuri și maculatură)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 48

Hârtie și carton; articole din
pastă de celuloză, din hârtie
sau din carton; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 4811

Hârtii și cartoane liniate simplu
(tip dictando sau matematică)

Fabricare pe bază de materiale
folosite la fabricarea hârtiei din
capitolul 47

4816

Hârtii carbon, hârtii denumite
„autocopiante” și alte hârtii
copiative (altele decât cele de
la poziția 4809), hârtii stencil
și plăci offset, din hârtie,
chiar ambalate în cutii

Fabricare pe bază de materiale
folosite la fabricarea hârtiei din
capitolul 47

ex 4418

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

plută de

la
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(4)

4817

Plicuri, hârtie în formă de Fabricare:
—
plicuri, cărți poștale neilustrate
— din materiale de la orice
și cărți poștale pentru cores
poziție, cu excepția mate
pondență, din hârtie sau
rialelor de la aceeași
carton; cutii, mape și articole
poziție cu produsul, și
similare, din hârtie sau carton,
care conțin un set de articole — în cadrul căreia valoarea
pentru corespondență
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 4818

Hârtie igienică

Fabricare pe bază de materiale
folosite la fabricarea hârtiei din
capitolul 47

ex 4819

►C2 Cutii, saci, pungi,
cornete și alte ambalaje din
hârtie, carton, vată de celuloză
sau straturi subțiri din fibre
celulozice ◄

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 4820

Blocuri
scrisori

de

hârtie

pentru

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 4823

►C2 Alte hârtii, cartoane,
vată de celuloză și straturi
subțiri din fibre celulozice
decupate la dimensiune ◄

Fabricare pe bază de materiale
folosite la fabricarea hârtiei din
capitolul 47

ex capitolul 49

Cărți, ziare, imagini imprimate
sau alte produse ale industriei
de imprimare; manuscrise,
texte dactilografiate și schițe
sau planuri; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

4909

Cărți poștale imprimate sau
ilustrate; cărți poștale cu feli
citări sau mesaje personale,
chiar ilustrate, cu sau fără
plicuri, garnituri sau aplicații

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 4909 și
4911

4910

Calendare
de
orice
fel,
imprimate, inclusiv calendare
cu file detașabile:

—
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(4)

- Calendare numite „perma Fabricare:
—
nente” sau calendare cu — din materiale de la orice
bloc interșanjabil montat pe
poziție, cu excepția mate
un suport care nu este de
rialelor de la aceeași
hârtie sau carton
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului
- Altele

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 4909 și
4911

ex capitolul 50

Mătase;
excepții:

cu

următoarele

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 5003

Deșeuri de mătase (inclusiv Cardarea
sau
pieptănarea
gogoși de mătase nedepă deșeurilor de mătase
nabile, deșeuri de fire și destră
mătură), cardate sau pieptănate

5004- ex 5006

Fire de mătase și fire de
deșeuri de mătase

Fabricare din (7):
— mătase brută sau deșeuri
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— alte
fibre
naturale
necardate și nepieptănate
sau altfel prelucrate pentru
filare
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5007

Țesături din mătase sau din
deșeuri de mătase:
- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos, ◄
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului
ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire și țesături din
păr de cal; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

5106-5110

Fire din lână, din păr fin sau
grosier de animale sau din păr
de cal

Fabricare din (7):
— mătase brută sau deșeuri
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— fibre naturale necardate,
nepieptănate sau pregătite
în alt mod pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5111-5113

Țesături din lână, din păr fin
sau păr grosier de animale
sau din păr de cal:

- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului
ex capitolul 52

Bumbac;
excepții:

cu

următoarele

5204-5207

Ață de cusut și fire din bumbac

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare din (7):
— mătase brută sau deșeuri
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— fibre naturale necardate,
nepieptănate sau pregătite
în alt mod pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5208-5212

Țesături din bumbac:

- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului
ex capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire
din hârtie și țesături din fire de
hârtie; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

5306-5308

Fire din alte fibre textile
vegetale; fire din hârtie

Fabricare din (7):
— mătase brută sau deșeuri
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— fibre naturale necardate,
nepieptănate sau pregătite
în alt mod pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5309-5311

Țesături din alte fibre textile
vegetale; țesături din fire de
hârtie:
- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄
— fibre de iută
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

5401-5406

Fire, monofilamente și fire din Fabricare din (7):
filamente sintetice sau artifi
— mătase brută sau deșeuri
ciale
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— fibre naturale necardate,
nepieptănate sau pregătite
în alt mod pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5407 și 5408

Țesături din fire de filamente
sintetice sau artificiale:

- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului
5501-5507

Fibre discontinue artificiale

Fabricare
din
substanțe
chimice sau paste textile

5508-5511

Ață de cusut din fibre sintetice
sau artificiale discontinue

Fabricare din (7):
— mătase brută sau deșeuri
de mătase, cardată sau
pieptănată
sau
altfel
prelucrată pentru filare
— fibre naturale necardate,
nepieptănate sau pregătite
în alt mod pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5512-5516

Țesături din
discontinue:

fibre

sintetice

- Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— hârtie

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

ex capitolul 56

Vată, pâslă și materiale
nețesute; fire speciale; sfori,
funii, frânghii, și articole din
acestea;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5602

Pâslă,
chiar
impregnată,
îmbrăcată, acoperită sau strati
ficată:

- Pâslă compactizată cu plăci
cu ace

Fabricare din (7):
— fibre naturale sau
— substanțe chimice sau paste
textile
Cu toate acestea:
— filamentele din polipro
pilenă de la poziția 5402,
— fibrele de polipropilenă de
la pozițiile 5503 sau 5506
sau
— cabluri din filamente de
polipropilenă de la poziția
5501,
din care fiecare fibră sau
fiecare filament constitutiv
măsurând, în toate cazurile,
sub 9 decitex, pot fi utilizate,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

—
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(1)

(2)

- Altele

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare din (7):

(4)

—

— fibre naturale,
— fibre artificiale discontinue
obținute din cazeină sau
— substanțe chimice sau paste
textile
5604

Fire și corzi din cauciuc,
acoperite cu materiale textile;
fire textile, benzi și forme
similare de la poziția 5404
sau
5405,
impregnate,
îmbrăcate,
acoperite
sau
învelite cu
cauciuc sau
material plastic:
- Fire și corzi din cauciuc,
acoperite cu materiale textile

Fabricare din fire și corzi din
cauciuc,
neacoperite
cu
materiale textile

- Altele

Fabricare din (7):

—

— fibre naturale necardate și
nepieptănate și nici altfel
prelucrate pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei
5605

Fire metalizate, chiar „îmbră Fabricare din (7):
—
cate”, constituite din fire
textile, benzi sau forme — fibre naturale,
similare de la poziția 5404 — fibre sintetice sau arti
sau 5405, combinate cu metal
ficiale
discontinue
sub formă de fire, benzi sau
necardate și nepieptănate
pulbere, sau acoperite cu metal
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

5606

Fire „îmbrăcate”, benzi și
forme similare de la poziția
5404 sau 5405, „îmbrăcate”,
altele decât cele de la poziția
5605 și altele decât firele de
păr de cal „îmbrăcate”); fire
tip chenille („omidă”); fire
„cu bucleuri”

Fabricare din (7):
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
— materiale chimice sau din
paste textile sau
— materiale pentru fabricarea
hârtiei

—
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(1)

(2)

Capitolul 57

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Covoare și alte acoperitoare de
podea din materiale textile

- Din pâslă compactizată cu
plăci cu ace

Fabricare din (7):
— fibre naturale sau
— substanțe chimice sau paste
textile
Cu toate acestea:
— filamentele din polipro
pilenă de la poziția 5402,
— fibrele de polipropilenă de
la pozițiile 5503 sau 5506
sau
— cabluri din filamente de
polipropilenă de la poziția
5501,
din care fiecare fibră sau
fiecare filament constitutiv
măsurând, în toate cazurile,
sub 9 decitex, pot fi utilizate,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului
Țesătura de iută
utilizată ca suport

- din alte tipuri de pâslă

poate

fi

Fabricare din (7):

—

— fibre naturale, necardate și
nepieptănate și nici altfel
prelucrate pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

- Altele

Fabricare din (7):
— fire de cocos sau de iută
— fire din filamente sintetice
sau artificiale
— fibre naturale sau
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare,
Țesătura de iută
utilizată ca suport

poate

fi
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(1)

(2)

ex capitolul 58

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Țesături speciale; țesături cu
smocuri; dantele; tapiserii;
pasmanterii; broderii; cu urmă
toarele excepții:

- Combinate cu fir de cauciuc

Fabricare din fire simple (7)

- Altele

Fabricare din (7):
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile
sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

5805

Tapiserii țesute manual (de tip
Gobelin, Flandra, Aubusson,
Beauvais și similare) și
tapiserii cu acul (de exemplu,
cu punct mic, cu cruciulițe),
chiar confecționate

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

5810

Broderii sub formă de bucăți,
benzi sau motive decorative

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

—
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(1)

(2)

5901

Țesături acoperite cu clei sau
cu substanțe amilacee, de
tipul celor utilizate în legătorie,
cartonaj, ca materiale de
acoperire sau pentru utilizări
similare; pânze de calc sau
transparente pentru desen;
pânze pregătite pentru pictură;
vatir și țesături similare pentru
confecționarea pălăriilor

5902

Țesături cord pentru anvelope
din fire de mare rezistență din
nailon sau din alte poliamide,
poliesteri sau din viscoză:

5903

5904

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare din fire

- care conțin 90 % sau mai
puțin din greutate materiale
textile

Fabricare din fire

- Altele

Fabricare
din
substanțe
chimice sau paste textile

Țesături impregnate, îmbrăcate
sau acoperite cu material
plastic sau stratificate cu
material plastic, altele decât
cele de la poziția 5902

Fabricare din fire

Linoleum,
chiar
decupat;
acoperitoare
de
podea
constând dintr-o îmbrăcare sau
o acoperire aplicată pe un
suport textil, chiar decupate

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

Fabricare din fire (7)

(4)
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(1)

(2)

5905

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Tapet din materiale textile:

- Impregnate, îmbrăcate sau
acoperite
cu
cauciuc,
material plastic sau alte
materiale, sau stratificate cu
cauciuc, material plastic sau
cu alte materiale

Fabricare din fire

- Altele

Fabricare din (7):
— ►C2 fire de nucă de
cocos ◄,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile
sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

5906

Țesături cauciucate, altele
decât cele de la poziția 5902:

- Materiale
croșetate

tricotate

sau

Fabricare din (7):
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

—
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(1)

(2)

5907

5908

5909-5911

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

- Alte țesături obținute din fire
din filamente sintetice cu un
conținut de materiale textile
de cel puțin 90 % din
greutate

Fabricare
chimice

din

- Altele

Fabricare din fire

Alte
țesături
impregnate,
îmbrăcate sau acoperite; pânze
pictate pentru decoruri de
teatru,
decoruri
pentru
studiouri sau pentru utilizări
similare

Fabricare din fire

(4)

materiale

sau
Imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
►C2 pregătire ◄ sau de
finisare (cum ar fi spălarea,
albirea, mercerizarea, termofi
xarea, scămoșarea, calandrarea,
tratarea anticontracție, finisarea
permanentă, decatarea, impreg
narea, repasarea și curățarea de
noduri), cu condiția ca
valoarea țesăturilor neim
primate
utilizate
să
nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

►C2 Fitile textile țesute,
împletite sau tricotate, pentru
lămpi,
lămpi
de
gătit,
brichete, lumânări sau articole
similare; manșoane pentru
lămpi cu incandescență și
tricoturi tubulare, care servesc
la fabricarea acestora, chiar
impregnate: ◄

- Manșoane pentru lămpi cu
incandescență, impregnate

Fabricare din tricoturi tubulare

- Altele

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Produse și articole textile
pentru utilizări tehnice:

- Discuri sau coroane de
polizat, altele decât cele din
pâslă, de la poziția 5911

Fabricare din fire sau deșeuri
de țesături sau zdrențe de la
poziția 6310
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(1)

(2)

- Țesături de tipul celor
utilizate în mod obișnuit la
fabricarea hârtiei sau pentru
alte utilizări tehnice, dublate
cu pâslă sau nu, chiar
impregnate sau îmbrăcate,
tubulare sau fără capăt, cu
urzeală și/sau băteală simplă
sau multiplă, sau țesute plat,
cu urzeală și/sau băteală
multiplă de la poziția 5911

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare din (7):
- ►C2 fire
cocos ◄,

de

nucă

de

- materialele următoare:
- - fire de politetrafluoretile
nă (8),
- - fire
de
poliamidă,
îmbrăcate, impregnate sau
acoperite
cu
rășină
fenolică,
- - fire din fibre textile
sintetice de poliamide
aromatice, obținute prin
policondensarea m-fenilen
diaminei și a acidului izof
talic,
- - monofire de politetrafluo
retilenă (8),
- - fire din fibre textile
sintetice din poli (p-feni
lentereftalamidă),
- - fire din fibre de sticlă,
îmbrăcate
cu
rășini
fenolice și „îmbrăcate” cu
fire acrilice (8),
- - monofilamente de copo
liester al unui poliester,
ale unei rășini de acid
tereftalic, de 1,4 ciclohe
xandictanol și acid izof
talic,
- - fibre naturale,
- - fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
- - substanțe chimice
paste textile

- Altele

sau

Fabricare din (7):
— fibre de nucă de cocos,
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

—
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(1)

(2)

Capitolul 60

Materiale
croșetate

tricotate

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

sau

Fabricare din (7):

(4)

—

— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

Capitolul 61

Articole și accesorii de îmbră
căminte, tricotate sau croșetate:
- Obținute prin asamblarea sau
coaserea a două sau mai
multor piese de materiale
tricotate sau croșetate care
au fost tăiate în formă sau
obținute direct în formă

Fabricare din fire (7) (9)

- Altele

Fabricare din (7):
— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

ex capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de
îmbrăcăminte, altele decât cele
tricotate sau croșetate; cu
următoarele excepții:

Fabricare din fire (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 and
ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei,
fete și copii, și alte accesorii
confecționate de îmbrăcăminte
pentru copii, brodate

Fabricare din fire (9)

ex 6210 și
ex 6216

Echipamente rezistente la foc
din țesături acoperite cu folie
de poliester aluminizat

▼C1

sau
Fabricare
din
țesături
nebrodate, cu condiția ca
valoarea acestora să nu
depășească 40 % din prețul
franco fabrică al produsului (9)

▼B
Fabricare din fire (9)
sau
Fabricare din țesături neaco
perite a căror valoare nu
depășește 40 % din prețul
franco fabrică al produsului (9)

—
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(1)

(2)

6213 și 6214

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Batiste, șaluri, eșarfe, fulare,
mantile, voaluri, voalete și
articole similare:

- Brodate

Fabricare din fire simple neal
bite (7) (9)
sau
Fabricare
din
țesături
nebrodate, cu condiția ca
valoarea acestora să nu
depășească 40 % din prețul
franco fabrică al produsului (9)

- Altele

Fabricare din fire simple neal
bite (7) (9)
sau
Confecționare,
urmată
de
imprimare însoțită de cel
puțin două operațiuni de
pregătire sau de finisare (de
exemplu:
spălare,
albire,
mercerizare,
termofixare,
scămoșare, calandrare, tratare
anticontracție, finisare perma
nentă, decatare, impregnare,
repasare
și
curățare
de
noduri), cu condiția ca
valoarea tuturor produselor
neimprimate de la pozițiile
6213 și 6214 utilizate să nu
depășească 47,5 % din prețul
franco fabrică al produsului

6217

Alte accesorii de îmbrăcăminte
confecționate; părți de îmbră
căminte sau de accesorii de
îmbrăcăminte, altele decât cele
de la poziția 6212:

- Brodate

Fabricare din fire (9)
sau
Fabricare
din
țesături
nebrodate, cu condiția ca
valoarea acestora să nu
depășească 40 % din prețul
franco fabrică al produsului (9)

- Echipamente rezistente la foc
din țesături acoperite cu folie
de poliester aluminizat

Fabricare din fire (9)

(4)
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

sau
Fabricare din țesături neaco
perite a căror valoare nu
depășește 40 % din prețul
franco fabrică al produsului (9)
- Inserții pentru
manșete, croite

gulere

și

Fabricare:

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- Altele

Fabricare din fire (9)

ex capitolul 63

Alte
articole
textile
confecționate; seturi; îmbră
căminte purtată sau uzată și
articole textile purtate sau
uzate; zdrențe; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

6301-6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat
etc.; transperante, perdele etc.;
alte articole de mobilier:

- Din pâslă,
nețesute

din

materiale

Fabricare din (7):
— fibre naturale sau
— substanțe chimice sau paste
textile

- Altele:

- - Brodate

Fabricare din fire simple neal
bite (9) (10)
sau
Fabricare
din
țesături
nebrodate (altele decât cele
tricotate sau croșetate), cu
condiția ca valoarea țesăturilor
nebrodate utilizate să nu
depășească 40 % din prețul
franco fabrică al produsului

- - Altele

Fabricare din fire simple neal
bite (9) (10)

—
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(1)

(2)

6305

Saci
și
săculeți
ambalarea mărfurilor

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

pentru

Fabricare din (7):

(4)

—

— fibre naturale,
— fibre sintetice sau arti
ficiale
discontinue
necardate și nepieptănate
și nici altfel prelucrate
pentru filare sau
— substanțe chimice sau paste
textile

6306

Prelate, storuri pentru exterior
și umbrare; corturi; vele
pentru ambarcațiuni, planșe cu
vele, cărucioare cu velă;
articole de camping

- Din materiale nețesute

Fabricare din (7) (9):
— fibre naturale sau
— substanțe chimice sau paste
textile

- Altele

Fabricare din fire simple neal
bite (8) (9)

6307

Alte articole confecționate,
inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

6308

Seturi compuse din bucăți de
țesături și din fire, cu sau fără
accesorii, pentru confecționarea
covoarelor, tapiseriilor, fețelor
de masă, prosoapelor brodate
sau a articolelor textile
similare,
prezentate
în
ambalaje pentru vânzarea cu
amănuntul

Fiecare articol din set trebuie
să respecte regula care i s-ar
aplica dacă nu ar face parte
din setul respectiv. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
articole
neoriginare,
cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 15 % din
prețul franco fabrică al setului

ex capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole
similare; părți ale acestor
articole,
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
seturilor formate din fețe de
încălțăminte fixate pe tălpile
interioare sau pe alte părți
inferioare de la poziția 6406

—
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(1)

(2)

(3)

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv
fețele, chiar fixate pe tălpi,
altele decât tălpile exterioare);
tălpi
interioare detașabile,
branțuri și articole similare
detașabile; ghetre, jambiere și
articole similare și părți ale
acestora

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și Fabricare din materiale de la
părți ale acestora; cu urmă oricare poziție, cu excepția
toarele excepții:
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

6505

Pălării și alte articole pentru
acoperit capul, tricotate sau
croșetate, confecționate din
dantelă, pâslă sau alte produse
textile, sub formă de una sau
mai multe bucăți (dar nu din
benzi), chiar căptușite sau
împodobite; plase și fileuri
pentru păr din orice material,
chiar căptușite sau împodobite

Fabricare din fire sau fibre
textile (10)

ex capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoanescaun, bice, cravașe și părți
ale acestora; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

6601

Umbrele de ploaie, umbrele de
soare (inclusiv umbrele-baston,
umbrele de grădină și articole
similare)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Capitolul 67

Pene și puf prelucrate și
articole din pene sau din puf;
flori artificiale; articole din păr
uman

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 68

Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică sau din
materiale similare; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 6803

Articole din ardezie naturală
sau aglomerată (ardezină)

Fabricare din ardezie prelu
crată

ex 6812

Articole din azbest; articole din
amestecuri pe bază de azbest
sau pe bază de azbest și
carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la
oricare poziție

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)
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ex 6814

Articole din mică, inclusiv Fabricare din mică prelucrată
mică aglomerată sau reconsti (inclusiv din mică aglomerată
tuită, inclusiv pe suport de sau reconstituită)
hârtie, de carton sau din alte
materiale

Capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 7003,
ex 7004 și
ex 7005

Sticlă cu straturi nereflectori Fabricare din materialele de la
zante
poziția 7001

7006

Sticlă de la pozițiile 7003,
7004 sau 7005, curbată,
bizotată (tăiată oblic), gravată,
perforată, emailată sau altfel
prelucrată, dar neînrămată și
necombinată cu alte materiale
- Plăci de sticlă (substraturi) Fabricare din plăci de sticlă
acoperite cu un strat subțire neacoperite (substraturi) de la
de
dielectric,
semicon poziția 7006
ductoare în conformitate cu
standardele SEMII (11)
- Altele

Fabricare din materialele de la
poziția 7001

7007

Sticlă securit, constând din
sticlă călită sau formată din
foi lipite (stratificată)

Fabricare din materialele de la
poziția 7001

7008

Sticlă izolantă
multiple

straturi

Fabricare din materialele de la
poziția 7001

7009

Oglinzi din sticlă, chiar
înrămate, inclusiv oglinzile
retrovizoare

Fabricare din materialele de la
poziția 7001

7010

Damigene, sticle, baloane,
borcane,
căni,
ambalaje
tubulare, fiole și alte recipiente,
din sticlă, folosite pentru
transport sau ambalare; reci
piente din sticlă pentru
conserve; dopuri, capace și
alte dispozitive de închidere,
din sticlă

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

cu

sau
Tăierea obiectelor din sticlă,
cu condiția ca valoarea totală
a sticlei netăiate utilizate să
nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

(4)
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(3)

Obiecte din sticlă pentru
servicii de masă, pentru bucă
tărie, toaletă, birou, pentru
decorarea
locuințelor
sau
pentru utilizări similare, altele
decât cele de la pozițiile 7010
sau 7018

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

7013

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

sau
Tăierea obiectelor din sticlă,
cu condiția ca valoarea totală
a sticlei netăiate utilizate să
nu depășească 50 % din
prețul franco fabrică al
produsului
sau
Decorarea
manuală
(cu
excepția
serigrafiei)
a
obiectelor din sticlă suflate
manual, cu condiția ca
valoarea totală a sticlei suflate
manual să nu depășească 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 7019

Articole (altele decât fire) din
fibre de sticlă

Fabricare din:
— șuvițe, semitort (rovings)
sau fire, necolorate, tăiate
sau nu, sau
— vată de sticlă

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură,
pietre prețioase sau semi
prețioase, metale prețioase,
metale placate sau dublate cu
metale prețioase și articole din
aceste materiale; imitații de
bijuterii, monede; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 7101

Perle naturale sau de cultură,
asortate și înșirate temporar
pentru facilitarea transportului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 7102, ex 7103
și ex 7104

Pietre prețioase sau semi Fabricare din pietre prețioase
prețioase (naturale, sintetice sau semiprețioase neprelucrate
sau reconstituite), prelucrate

7106, 7108 și
7110

Metale prețioase:
-

Sub formă brută

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor de la pozițiile 7106,
7108 și 7110
sau

—
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Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Separare electrolitică, termică
sau chimică a metalelor
prețioase de la poziția 7106,
7108 sau 7110
sau
Alierea metalelor prețioase de
la poziția 7106, 7108 sau
7110, între ele sau cu metale
comune
-

Semiprelucrate sau
formă de pulbere

sub

Fabricare din metale prețioase
sub formă brută

ex 7107, ex 7109
și ex 7111

Metale placate sau dublate cu Fabricare din metale placate
dublate
cu
metale
metale prețioase, semiprelu sau
crate
prețioase, sub formă brută

7116

Articole din perle naturale sau
de cultură, din pietre prețioase
sau semiprețioase naturale, arti
ficiale sau reconstituite

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

7117

Imitații de bijuterii

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.
sau
Fabricare din părți din metale
comune, neaurite, neargintate
și neplatinate, cu condiția ca
valoarea tuturor materialelor
utilizate să nu depășească
50 % din prețul franco fabrică
al produsului

ex capitolul 72

Fier și oțel; cu următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

7207

Semifabricate din fier sau din
oțeluri nealiate

Fabricare din materiale de la
pozițiile 7201, 7202, 7203,
7204 sau 7205

7208-7216

Produse laminate plate, rulate
în spire nearanjate, bare,
profile, din fier sau din oțeluri
nealiate

Fabricare din fier și oțeluri
nealiate, în lingouri sau în
alte forme primare de la
poziția 7206

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri
nealiate

Fabricare din materialele semi
fabricate de la poziția 7207

ex 7218, 72197222

Semifabricate,
produse
laminate plate, sârmă, bare și
profile din oțeluri inoxidabile

Fabricare din fier și oțeluri
nealiate, în lingouri sau în
alte forme primare de la
poziția 7218

(4)
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7223

Sârmă, din oțeluri inoxidabile

Fabricare din materialele semi
fabricate de la poziția 7218

ex 7224, 72257228

Semifabricate,
produse
laminate plate, bare și tije,
laminate la cald, rulate în
spire nearanjate; profile din
alte oțeluri aliate; bare și tije
tubulare pentru foraj, din
oțeluri aliate sau nealiate

Fabricare din lingouri sau alte
forme primare de la poziția
7206, 7218 sau 7224

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate

Fabricare din materialele semi
fabricate de la poziția 7224

ex capitolul 73

Articole din fier sau oțel; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 7301

Palplanșe

Fabricare din materialele de la
poziția 7206

7302

Materiale de construcție pentru Fabricare din materialele de la
liniile ferate, din fontă, din fier poziția 7206
sau din oțel: șine, contrașine și
cremaliere, ace și inimi de
macaz, macazuri și alte
elemente de încrucișare sau de
schimbare de cale, traverse,
eclise de îmbinare, cuzineți,
pene de fixare, plăci de bază,
plăci de așezare, plăci de
strângere, plăci și bare de ecar
tament și alte piese special
concepute pentru așezarea,
îmbinarea sau fixarea șinelor

7304, 7305 și
7306

Tuburi, țevi și profile tubulare,
din fier (cu excepția fontei) sau
oțel

Fabricare din materiale de la
poziția 7206, 7207, 7218 sau
7224

ex 7307

Accesorii de țevărie din oțeluri
inoxidabile
(ISO
nr.
X5CrNiMo 1712), formate din
mai multe piese

Turnare,
găurire,
►C2
alezare, filetare, debavurare și
sablare a matrițelor forjate, cu
condiția ca valoarea totală a
matrițelor forjate să nu
depășească 35 % din prețul
franco fabrică al produsului ◄

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)
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7308

Construcții
și
părți
de
construcții
(de
exemplu,
poduri și elemente de poduri,
porți de ecluze, turnuri, piloni,
stâlpi,
coloane,
șarpante,
acoperișuri, uși și ferestre și
tocurile lor, pervazuri și
praguri, obloane, balustrade)
din fontă, din fier sau din
oțel, cu excepția construcțiilor
prefabricate de la poziția 9406;
table, tole, tije, bare, profile,
țevi și produse similare, din
fontă, din fier sau din oțel,
pregătite în vederea utilizării
lor în construcții

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, profilele obținute prin
sudare de la poziția 7301 nu
pot fi utilizate

ex 7315

Lanțuri antiderapante

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
poziția 7315 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 50 % din prețul
franco fabrică al produsului

ex capitolul 74

Cupru și articole din cupru; cu
următoarele excepții:

Fabricare:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

7401

Mate de cupru; cupru de
cementare (precipitat de cupru)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

7402

Cupru nerafinat; anozi din Fabricare din materiale de la
cupru pentru rafinare electro oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
litică
poziție cu produsul.

7403

Cupru rafinat și aliaje de
cupru, sub formă brută:

- Cupru rafinat

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- Aliaje de cupru și de cupru
rafinat
conținând
alte
elemente

Fabricare din cupru rafinat,
sub formă brută sau din
deșeuri și resturi de cupru

(4)

—
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7404

Deșeuri și resturi de cupru

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

7405

Aliaje de bază, din cupru

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 75

Nichel și articole din nichel; cu
următoarele excepții:

Fabricare:

(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

7501-7503

Mate de nichel, sinteri de oxizi
de nichel și alte produse inter
mediare ale metalurgiei niche
lului; nichel sub formă brută;
deșeuri și resturi de nichel

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 76

Aluminiu
aluminiu;
excepții:

Fabricare:

și articole din
cu
următoarele

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

7601

Aluminiu sub formă brută

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului
sau
Fabricare prin tratament termic
sau electrolitic din aluminiu
nealiat sau din deșeuri și
resturi de aluminiu

—
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7602

Deșeuri și resturi din aluminiu

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 7616

Articole din aluminiu, altele
decât
pânzele
metalice
(inclusiv pânzele continue),
grilaje și plase din sârmă, din
fire metalice, table sau benzi
expandate, din aluminiu

Fabricare:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție
cu
produsul
Totuși, pot fi utilizate
pânze metalice (inclusiv
pânzele continue), grilaje
și plase din sârmă, table
sau benzi expandate, din
aluminiu, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

Capitolul 77

Rezervă pentru o eventuală
utilizare viitoare în sistemul
armonizat

ex capitolul 78

►C2 Materiale plastice și
articole din materiale plastice;
cu următoarele excepții: ◄

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

7801

7802

Plumb sub formă brută:
- Plumb rafinat

Fabricare din plumb prelu
crabil

- Altele

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, nu pot fi utilizate
deșeurile și resturile de la
poziția 7802

Deșeuri și resturi de plumb

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

—
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ex capitolul 79

Zinc și articole din zinc; cu
următoarele excepții:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Fabricare:

(4)

—

— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

7901

Zinc sub formă brută

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, nu pot fi utilizate
deșeurile și resturile de la
poziția 7902

7902

Deșeuri și resturi din zinc

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 80

Staniu și articole din staniu; cu
următoarele excepții:

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

8001

Staniu sub formă brută

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, nu pot fi utilizate
deșeurile și resturile de la
poziția 8002

8002 și 8007

Deșeuri și resturi de staniu;
alte articole din staniu

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Capitolul 81

Alte metale comune; metaloce
ramice; articole din aceste
materiale:
- Alte metale comune, prelu Fabricare în care valoarea
crate; articole din aceste tuturor materialelor de la
materiale
aceeași poziție cu produsul
►C2 nu depășește ◄ 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

—
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

- Altele

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex capitolul 82

Unelte și scule, articole de
cuțitărie și tacâmuri, din
metale comune; părți ale
acestor articole, din metale
comune;
cu
următoarele
excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

8206

►C2 Unelte de la cel puțin
două din pozițiile 8202-8205,
condiționate în seturi pentru
vânzarea cu amănuntul ◄

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția
celor
de
la
pozițiile
8202–8205. Cu toate acestea,
pot fi incluse în set unelte de
la pozițiile 8202-8205, cu
condiția ca valoarea totală a
acestora să nu depășească
15 % din prețul franco fabrică
al setului

8207

►C2 Unelte interschimbabile Fabricare:
—
pentru utilaje de mână,
mecanice sau nu, sau pentru — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
mașini-unelte (de exemplu: de
rialelor de la aceeași
ambutisat, de ștanțat, de poan
poziție cu produsul, și
sonat, de tarodat, de filetat, de
găurit, de alezat, de broșat, de
frezat,
de
strunjit,
de — în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
înșurubat),
inclusiv
filiere
utilizate
nu
depășește
pentru tragerea sau extrudarea
40 % din prețul franco
metalelor, precum și unelte de
fabrică al produsului
forare sau de sondare: ◄

8208

Cuțite și lame tăietoare, pentru
mașini sau pentru aparate
mecanice

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 8211

Cuțite (altele decât cele de la
poziția
8208)
cu
lamă
tăietoare sau zimțată, inclusiv
cosoare care se închid, și
lamele acestora

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate lame
de cuțit și mânere din metale
comune

—
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8214

Alte articole de cuțitărie (de
exemplu: mașini de tuns,
satâre de măcelărie sau de
bucătărie, cuțite de ghilotină,
cuțite de tranșat sau de tocat,
cuțite
de
tăiat
hârtie);
instrumente și seturi de
instrumente pentru manichiură
sau pedichiură (inclusiv pilele
de unghii)

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
mânere din metale comune

8215

Linguri, furculițe, polonice,
spumiere,
palete
pentru
prăjituri, cuțite speciale pentru
pește sau pentru unt, clești
pentru zahăr și articole similare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
mânere din metale comune

ex capitolul 83

►C1 Articole diverse din
metale comune; cu excepția: ◄

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 8302

Alte ornamente, articole de
feronerie și articole similare
pentru construcții și închizători
automate pentru uși

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate alte
materiale de la poziția 8302,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 20 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8306

Statuete și alte obiecte de
ornament, din metale comune

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate alte
materiale de la poziția 8306,
cu condiția ca valoarea lor
totală să nu depășească 30 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane,
mașini, aparate și dispozitive
mecanice; părți ale acestora;
cu următoarele excepții:

Fabricare:

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 8401

Elemente
nuclear

de

combustibil

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

8402

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Cazane generatoare de abur
sau de alți vapori, altele decât
cazanele
pentru
încălzire
centrală destinate să producă
în același timp apă caldă și
abur de joasă presiune; cazane
numite „de apă supraîncălzită”

Fabricare:

8403 și ex 8404

Cazane
pentru
încălzire
centrală, altele decât cele de
la poziția 8402 și instalații
auxiliare
pentru
cazanele
pentru încălzire centrală

Fabricare din materiale de la
orice poziție, cu excepția mate
rialelor de la pozițiile 8403 și
8404

8406

Turbine cu vapori

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8407

Motoare cu piston alternativ
sau rotativ, cu aprindere prin
scânteie (motoare cu explozie)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8408

Motoare
cu
piston,
cu
aprindere
prin
compresie
(motoare diesel sau semidiesel)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8409

Părți care pot fi recunoscute ca
fiind destinate numai sau în
principal motoarelor de la
pozițiile 8407 sau 8408

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8411

Turboreactoare,
turbopro Fabricare:
pulsoare și alte turbine cu gaz
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului
8412

Alte motoare și mașini motrice

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

ex 8413

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Pompe volumice rotative

(4)

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 8414

Ventilatoare industriale
produse similare

și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
Fabricare:

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8415

Mașini și aparate pentru
condiționarea aerului, care au
ventilator cu motor și dispo
zitive proprii de modificare a
temperaturii
și
umidității,
inclusiv cele la care umiditatea
nu poate fi reglată separat

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8418

Frigidere, congelatoare și alte
echipamente pentru producerea
frigului, electrice sau nu;
pompe de căldură, altele decât
mașinile și aparatele pentru
condiționarea aerului de la
poziția 8415

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului; și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor neori
ginare
utilizate
nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate
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Descrierea produsului

(1)

(2)

ex 8419

Mașini
pentru
industria
lemnului, a pastei de hârtie, a
hârtiei și a cartonului

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor utilizate de la
aceeași poziție cu produsul
►C2
nu depășește ◄
25 % din prețul franco
fabrică al produsului

8420

Calandre și laminoare, altele
decât cele pentru metale sau
sticlă și cilindri pentru aceste
mașini

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor utilizate de la
aceeași poziție cu produsul
►C2
nu depășește ◄
25 % din prețul franco
fabrică al produsului

8423

8425-8428

Aparate și instrumente de
cântărit, inclusiv bascule și
balanțe
pentru
verificarea
pieselor industriale, excluzând
balanțele sensibile la o
greutate de 5 cg sau mai
mică; greutăți de cântărit
pentru orice balanțe

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și

Mașini și aparate de ridicat, de
încărcat, de descărcat sau de
manevrat

Fabricare în cadrul căreia:

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8431
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

8429

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Buldozere (inclusiv cu lamă
orientabilă), gredere, nivela
toare,
screpere,
lopeți
mecanice, excavatoare, încăr
cătoare și lopeți încărcătoare,
compactoare și rulouri compre
soare, autopropulsate:
- Rulouri compresoare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Altele

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8431
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8430

Alte mașini și aparate pentru Fabricare în cadrul căreia:
terasarea, nivelarea, decoper
tarea, excavarea, compactarea, — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
extracția sau forarea pămân
depășește 40 % din prețul
tului, a mineralelor sau a mine
franco fabrică al produ
reurilor; sonete pentru batere și
sului, și
mașini pentru extragerea pilo
nilor; pluguri de zăpadă și
— în limita indicată mai sus,
dispozitive
de
îndepărtat
valoarea tuturor mate
zăpadă
rialelor de la poziția 8431
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8431

Părți care pot fi recunoscute ca
fiind exclusiv sau în principal
destinate rulourilor compre
soare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8439

Mașini și aparate pentru
fabricarea pastei din materiale
fibroase celulozice sau pentru
fabricarea sau finisarea hârtiei
sau cartonului

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor utilizate de la
aceeași poziție cu produsul
►C2
nu depășește ◄
25 % din prețul franco
fabrică al produsului

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 545
▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

8441

Alte mașini și aparate pentru
prelucrarea pastei de hârtie,
hârtiei sau cartonului, inclusiv
mașinile de tăiat de orice fel

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor utilizate de la
aceeași poziție cu produsul
►C2
nu depășește ◄
25 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 8443

Mașini și aparate de imprimat
de birou (de exemplu, mașini
automate de prelucrare a
datelor, mașini pentru prelu
crarea textelor)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8444-8447

Mașini de la aceste poziții,
utilizate în industria textilă

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8448

Mașini și aparate auxiliare
pentru mașinile de la pozițiile
8444 și 8445

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8452

Mașini de cusut, altele decât
mașinile de cusut foi de la
poziția 8440; mobilă, suporți
și
acoperitoare
special
concepute pentru mașinile de
cusut; ace pentru mașinile de
cusut
- Mașini de cusut, care înțeapă
numai în punctul de suveică,
al căror cap cântărește
maximum 16 kg fără motor
sau 17 kg cu motor

Fabricare în cadrul căreia:
— valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
depășește 40 % din prețul
franco
fabrică
al
produsului
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate la asamblarea
capului fără motor nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate; și
— mecanismele de întindere a
firului, de croșet și zigzag
utilizate sunt originare

—
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Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8456, 84578465 și ex 8466

Mașini, mașini-unelte și părți și
accesorii ale acestora, de la
pozițiile 8456-8466; cu urmă
toarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8456 și
ex 8466

- mașini de tăiat cu jet de apă;

Fabricare:

- părți și accesorii pentru
mașinile de tăiat cu jet de
apă

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8469-8472

►C2 Mașini și aparate de
birou (de exemplu, mașini de
scris, mașini de calculat,
mașini automate de prelucrare
a datelor, duplicatoare, aparate
de capsat) ◄

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8480

Rame pentru forme de turnă
torie; plăci de bază pentru
forme; modele pentru forme;
forme pentru metale (altele
decât
lingotierele),
pentru
carburi
metalice,
sticlă,
materiale minerale, cauciuc
sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu
role sau cu ace

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8484

Garnituri de etanșare și articole
similare din foi de metal
combinate cu alte materiale
sau din două sau mai multe
straturi de metal; seturi sau
sortimente de garnituri de
etanșare
și
similare
de
compoziții diferite prezentate
în pungi, plicuri sau ambalaje
similare;
garnituri
pentru
etanșări mecanice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

- Mașini-unelte care prelu
crează prin eliminare orice
tip de material, acționând cu
laser sau cu alt fascicul de
lumină sau de fotoni, cu
ultrasunete, prin electroero
ziune, prin procedee electro
chimice, cu fascicule de elec
troni, cu fascicule de ioni sau
cu jet de plasmă, părți și
accesorii ale acestora

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 8486

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

- mașini-unelte (inclusiv prese)
pentru prelucrarea metalelor
prin
curbare,
pliere,
îndreptare, aplatizare, părți
și accesorii ale acestora
- mașini-unelte pentru prelu
crarea pietrei, a produselor
ceramice, betonului, azboci
mentului sau materialelor
minerale similare sau pentru
prelucrarea la rece a sticlei,
părți și accesorii ale acestora
- instrumente de marcare cu
rol de aparat de generare de
contururi de tipul celor
utilizate pentru producerea
măștilor sau a reticulelor
din substraturile tratate cu
material fotorezistiv; părți și
accesorii ale acestora

- forme pentru turnare prin
injecție sau prin comprimare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Mașini și aparate de ridicat,
de încărcat, de descărcat sau
de manevrat

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8431
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

8487

Părți de mașini sau de aparate,
nedenumite și necuprinse în
altă parte în acest capitol, fără
conexiuni
electrice,
părți
izolate
electric,
bobinaje,
contacte sau alte elemente
caracteristice electrice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 85

►C2 Mașini, aparate și echi Fabricare:
pamente electrice și părți ale
acestora; aparate de înregistrat — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
sau de reprodus sunetul,
rialelor de la aceeași
aparate de televiziune de înre
poziție cu produsul, și
gistrat sau de reprodus imagine
și sunet; părți și accesorii ale
— în cadrul căreia valoarea
acestor aparate; cu următoarele
tuturor
materialelor
excepții: ◄
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

8501

Motoare și generatoare elec Fabricare în cadrul căreia:
trice, cu excepția grupurilor
— valoarea tuturor mate
electrogene
rialelor
utilizate
nu
depășește 40 % din prețul
franco fabrică al produ
sului, și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8503
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8502

Grupuri electrogene și conver Fabricare în cadrul căreia:
tizoare rotative electrice
— valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
depășește 40 % din prețul
franco fabrică al produ
sului, și
— în
limita
menționată
anterior, valoarea tuturor
materialelor de la pozițiile
8501 și 8503 utilizate nu
depășește 10 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

ex 8504

Unități de alimentare cu
energie electrică de tipul celor
folosite cu mașinile automate
de prelucrare a datelor

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

ex 8517

►C2 Alte aparate pentru Fabricare în cadrul căreia:
transmisia sau recepția vocii,
a imaginii sau a altor date, — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
inclusiv aparatele pentru comu
depășește 40 % din prețul
nicație, în rețele fără fir (cum
franco fabrică al produ
ar fi o rețea locală sau o rețea
sului, și
de mare suprafață), altele decât
aparatele de transmisie sau
— valoarea tuturor mate
recepție de la poziția 8443,
rialelor
neoriginare
8525, 8527 sau 8528 ◄
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

ex 8518

Microfoane și suporturile lor;
difuzoare, montate sau nu în
carcasele lor; amplificatoare
electrice de audiofrecvență;
aparate electrice de amplificare
a sunetului

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8519

Aparate de înregistrare a sune Fabricare în cadrul căreia:
tului, aparate de reproducere a
sunetului, aparate de înre — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
gistrare și reproducere a
depășește 40 % din prețul
sunetului
franco fabrică al produ
sului, și
Patefoane
și
gramofoane,
picupuri, cititoare de casete și
alte aparate de reproducere a — valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
sunetelor, care nu încorporează
utilizate
nu
depășește
un dispozitiv de înregistrare a
valoarea tuturor mate
sunetelor
rialelor originare utilizate

8520

Magnetofoane și alte aparate
de înregistrare a sunetelor,
chiar încorporând un dispozitiv
de reproducere a sunetelor

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate
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(1)

(2)

8521

Aparate de înregistrare sau de
reproducere videofonică, chiar
încorporând un receptor de
semnale videofonice

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8522

Părți și accesorii care pot fi
recunoscute ca fiind destinate
exclusiv sau în principal
aparatelor de la pozițiile 8519
sau 8521

8523

Discuri, benzi, dispozitive de
stocare remanentă a datelor pe
bază
de
semiconductori,
„cartele inteligente” și alte
suporturi pentru înregistrarea
sunetului sau pentru înregistrări
similare, chiar înregistrate,
inclusiv matrițele și formele
galvanizate pentru fabricarea
discurilor,
altele
decât
produsele de la capitolul 37
- Discuri, benzi, dispozitive de
stocare remanentă a datelor
pe bază de semiconductori
și alte suporturi pregătite
pentru înregistrarea sunetului
sau
pentru
înregistrări
similare,
neînregistrate,
altele decât produsele de la
capitolul 37;

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Discuri, benzi, dispozitive de Fabricare în cadrul căreia:
stocare remanentă a datelor
pe bază de semiconductori — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
și alte suporturi pregătite
depășește 40 % din prețul
pentru înregistrarea sunetului
franco fabrică al produ
sau
pentru
înregistrări
sului, și
similare, care sunt înregis
trate, altele decât produsele
— în limita indicată mai sus,
de la capitolul 37
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8523
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului
- Matrițe și forme galvanizate
pentru fabricarea discurilor,
cu excepția produselor de la
capitolul 37;

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

- Carduri de proximitate și
„cartele inteligente” cu două
sau mai multe circuite
integrate electronice

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

- „Cartele inteligente” cu un Fabricare în cadrul căreia:
singur circuit integrat elec
— valoarea tuturor mate
tronic
rialelor
utilizate
nu
depășește 40 % din prețul
franco fabrică al produ
sului, și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— în
limita
menționată
anterior, valoarea tuturor
materialelor de la pozițiile
8541 și 8542 utilizate nu
depășește 10 % din prețul
franco
fabrică
al
produsului
sau
Operațiunea de difuzare, în
cursul
căreia
circuitele
integrate se formează pe un
substrat semiconductor prin
introducerea
selectivă
a
dopantului adecvat
8525

Aparate de emisie pentru Fabricare în cadrul căreia:
radiodifuziune sau televiziune,
chiar încorporând un aparat de — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
recepție sau un aparat de înre
depășește 40 % din prețul
gistrare sau de reproducere a
franco fabrică al produ
sunetului; camere de televi
sului, și
ziune,
aparate
fotografice
digitale și camere video cu
— valoarea tuturor mate
înregistrare
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8526

Aparate de radiodetecție și de
radiosondaj (radar), aparate de
radionavigație și aparate de
radiotelecomandă

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate
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8527

Aparate de recepție pentru
radiodifuziune,
chiar
combinate, în același corp, cu
un aparat de înregistrare sau de
reproducere a sunetului sau cu
un ceas

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8528

Monitoare și proiectoare, care
nu încorporează un aparat de
recepție de televiziune; aparate
receptoare de televiziune chiar
încorporând un aparat de
recepție de radiodifuziune sau
un aparat de înregistrare sau
de reproducere a sunetului sau
a imaginilor

—

- ►C2 Monitoare și proiec
toare, care nu încorporează
un aparat de recepție de tele
viziune, de tipul celor
utilizate exclusiv sau în
principal cu o mașină
automată de prelucrare a
datelor de la poziția 8471 ◄

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Alte monitoare și proiec Fabricare în cadrul căreia:
toare, care nu încorporează
un aparat de recepție de tele — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
viziune; aparate de recepție
depășește 40 % din prețul
de televiziune, încorporând
franco fabrică al produ
sau nu un aparat de recepție
sului, și
de radiodifuziune sau un
aparat de înregistrare sau de
— valoarea tuturor mate
reproducere a sunetului sau a
rialelor
neoriginare
imaginilor;
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8529

Părți care pot fi recunoscute ca
fiind destinate exclusiv sau în
principal aparatelor de la
pozițiile 8525-8528

- Recunoscute
ca
fiind
destinate exclusiv sau în
principal aparatelor de înre
gistrare sau de reproducere
a imaginilor

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

- ►C2 Recunoscute ca fiind Fabricare:
destinate exclusiv sau în
principal monitoarelor și — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
proiectoarelor, care nu încor
rialelor de la aceeași
porează un aparat de recepție
poziție cu produsul, și
de televiziune, de tipul
exclusiv sau în principal
— în cadrul căreia valoarea
destinat
unei
mașini
tuturor
materialelor
automate de prelucrare a
utilizate
nu
depășește
datelor de la poziția 8471 ◄
40 % din prețul franco
fabrică al produsului
- Altele

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

8535

Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecția, branșarea,
racordarea sau
conectarea
circuitelor electrice, pentru o
tensiune de peste 1 000 volți

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8538
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8536

Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecția, branșarea,
racordarea sau
conectarea
circuitelor electrice pentru o
tensiune de cel mult 1000
volți; conectori pentru fibre
optice, fascicule sau cabluri
de fibre optice:
-Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecția, branșarea,
racordarea sau
conectarea
circuitelor electrice, pentru o
tensiune de maximum 1 000
volți

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 8538
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

- Conectori pentru fibre optice,
fascicole sau cabluri de fibre
optice

- - din material plastic

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- - din ceramică

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

- - din cupru

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

8537

Tablouri, panouri, console, Fabricare în cadrul căreia:
pupitre, dulapuri și alte
suporturi echipate cu mai — valoarea tuturor mate
rialelor
utilizate
nu
multe aparate de la pozițiile
depășește 40 % din prețul
8535
sau
8536,
pentru
franco fabrică al produ
comanda sau distribuirea elec
sului, și
tricității, inclusiv cele care
încorporează instrumente sau
— în limita indicată mai sus,
aparate de la capitolul 90,
valoarea tuturor mate
precum
și
aparatele
cu
rialelor de la poziția 8538
comandă
numerică,
altele
utilizate nu depășește 10 %
decât aparatele de comutare
din prețul franco fabrică al
de la poziția 8517
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 8541

►C2 Diode, tranzistori și Fabricare:
dispozitive similare semicon
ductoare, cu excepția discurilor — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
(wafers) nedecupate încă în
rialelor de la aceeași
microplachete ◄
poziție cu produsul, și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8542

Circuite integrate electronice
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(1)

(2)

- Circuite integrate monolitice

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și

Fabricare în cadrul căreia:

— în
limita
menționată
anterior, valoarea tuturor
materialelor de la pozițiile
8541 și 8542 utilizate nu
depășește 10 % din prețul
franco
fabrică
al
produsului
SAU
Operațiunea de difuzare, în
cursul
căreia
circuitele
integrate se formează pe un
substrat semiconductor prin
introducerea
selectivă
a
dopantului adecvat

- Cipuri multiple, care sunt
părți de mașini sau aparate,
nedenumite și necuprinse în
altă parte la acest capitol

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- - Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
Fabricare în cadrul căreia:

— în
limita
menționată
anterior, valoarea tuturor
materialelor de la pozițiile
8541 și 8542 utilizate nu
depășește 10 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

8544

Fire, cabluri (inclusiv cabluri
coaxiale) și alte conductoare
electrice
izolate
(chiar
emailate sau oxidate anodic),
cu sau fără conectori; cabluri
din fibre optice, constituite
din fibre izolate individual,
chiar echipate cu conductoare
electrice sau prevăzute cu
conectori

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

8545

Electrozi din cărbune, perii din
cărbune, cărbuni pentru lămpi
sau pentru baterii și alte
articole din grafit sau din alt
cărbune, cu sau fără metal,
pentru utilizări electrice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8546

Izolatori electrici din
material

orice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8547

Piese izolante, în întregime din
materiale
izolante
sau
conținând
piese
simple
metalice de asamblare (de
exemplu, dulii cu filet), încor
porate în masă, pentru mașini,
aparate sau instalații electrice,
altele decât izolatorii de la
poziția
8546;
tuburile
izolatoare și piesele lor de
racordare, din metale comune,
izolate în interior

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8548

Deșeuri și resturi de pile, de
baterii de pile și de acumu
latoare electrice, pile și baterii
de pile electrice scoase din uz
și
acumulatoare
electrice
scoase din uz; părți electrice
de mașini sau aparate, nede
numite și necuprinse în altă
parte la acest capitol

- - Microansambluri
tronice

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

elec Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— în
limita
menționată
anterior, valoarea tuturor
materialelor de la pozițiile
8541 și 8542 utilizate nu
depășește 10 % din prețul
franco fabrică al produ
sului

- Altele

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 557
▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄
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(1)

(2)

(3)

ex capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru
căile ferate sau similare și părți
ale acestora; dispozitive de
fixare și accesorii feroviare și
piese ale acestora; aparate
mecanice (inclusiv electrome
canice) de semnalizare a trafi
cului; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8608

Material fix de căi ferate sau
similare; aparate mecanice
(inclusiv electromecanice) de
semnalizare, de siguranță, de
control sau de comandă
pentru
căile
ferate
sau
similare, rutiere sau fluviale,
zonele de parcare, instalațiile
portuare sau aerodromuri;
părți ale acestora

Fabricare:

ex capitolul 87

►C2 Vehicule terestre, altele
decât materialul rulant de cale
ferată și tramvai; părți și
accesorii ale acestora; cu urmă
toarele excepții: ◄

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

8709

Cărucioare autopropulsate, fără Fabricare:
dispozitiv de ridicare, de tipul
celor folosite în fabrici, — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
depozite, porturi sau aero
rialelor de la aceeași
porturi
pentru
transportul
poziție cu produsul, și
mărfurilor pe distanțe scurte;
cărucioare de tractare de tipul
— în cadrul căreia valoarea
celor utilizate în gări; părți ale
tuturor
materialelor
acestora
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8710

Tancuri și alte vehicule
blindate de luptă, motorizate,
înarmate sau nu; părți ale
acestora

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

8711

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Motociclete (inclusiv mopede)
și biciclete, triciclete sau
similare, echipate cu pedale și
cu motor auxiliar, cu sau fără
ataș; atașe

- Cu motor cu piston alter
nativ, cu o capacitate cilin
drică:

- - de maximum 50 cm3

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 20 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
Fabricare în cadrul căreia:

— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

- - de peste 50 cm3

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 25 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și

— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și

Fabricare în cadrul căreia:

— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

ex 8712

Biciclete fără rulmenți cu bile

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la poziția 8714

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

8715

Landouri, cărucioare și altele
similare pentru transportul
copiilor; părți ale acestor
produse

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
Fabricare:

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

8716

Remorci și semiremorci pentru
toate vehiculele; alte vehicule
nepropulsate mecanic; părți
ale acestora

Fabricare:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 30 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex capitolul 88

Vehicule aeriene, nave spațiale Fabricare din materiale de la
și părți ale acestora; cu urmă oricare poziție, cu excepția
toarele excepții:
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 8804

Rotoșute

Fabricare din materiale de la
orice poziție, inclusiv alte
materiale de la poziția 8804.

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

8805

Aparate și dispozitive pentru
lansarea vehiculelor aeriene;
aparate și dispozitive pentru
apuntarea vehiculelor aeriene
și aparate și dispozitive
similare; simulatoare de zbor
pentru antrenament la sol;
părți ale acestora:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive
plutitoare

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, nu se pot utiliza
cocile de la poziția 8906

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

ex capitolul 90

Instrumente și aparate optice, Fabricare:
fotografice
sau
cinemato
grafice, de măsură, de control — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
sau de precizie; instrumente și
rialelor de la aceeași
aparate
medico-chirurgicale;
poziție cu produsul, și
părți și accesorii ale acestora;
cu următoarele excepții:
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

9001

Fibre optice și fascicule de
fibre optice; cabluri din fibre
optice, altele decât cele de la
poziția 8544; materiale pola
rizante sub formă de foi sau
plăci; lentile (inclusiv lentile
de contact), prisme, oglinzi și
alte elemente optice din orice
material, nemontate, altele
decât cele din sticlă nepre
lucrată optic

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9002

Lentile, prisme, oglinzi și alte
elemente optice din orice
material,
montate,
pentru
instrumente sau aparate, altele
decât cele din sticlă nepre
lucrata optic

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9004

Ochelari (de corecție, de
protecție sau altele) și articole
similare

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex 9005

Binocluri, lunete, telescoape Fabricare:
optice
și
suporturi
ale
acestora, cu excepția teles — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
coapelor astronomice refractare
rialelor de la aceeași
și suporturile acestora
poziție cu produsul
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului; și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor neori
ginare
utilizate
nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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Descrierea produsului

(1)

(2)

ex 9006

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

Aparate fotografice (altele Fabricare:
decât cinematografice); aparate
și dispozitive, inclusiv lămpi și — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
tuburi,
pentru
producerea
rialelor de la aceeași
luminii de blitz în tehnica foto
poziție cu produsul
grafică, cu excepția lămpilor și
a tuburilor cu descărcare
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului; și

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor neori
ginare
utilizate
nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate

9007

Aparate de filmat și proiectoare Fabricare:
cinematografice, chiar încor
porând aparate de înregistrare — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
sau de reproducere a sunetului
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului; și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor neori
ginare
utilizate
nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate

9011

Microscoape optice, inclusiv Fabricare:
microscoape pentru microfoto
grafie, cinematografie sau — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
microproiecție
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului; și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor materialelor neori
ginare
utilizate
nu
depășește valoarea tuturor
materialelor
originare
utilizate

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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(1)

(2)

(3)

ex 9014

Alte instrumente și aparate de
navigație

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9015

Instrumente și aparate de
geodezie, de topografie, de
arpentaj, de nivelmetrie, de
fotogrametrie, de hidrografie,
de oceanografie, de hidrologie,
de meteorologie sau de
geofizică, cu excepția buso
lelor; telemetre

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9016

Balanțe sensibile la o greutate
de 5 cg sau mai puțin, cu sau
fără greutăți

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9017

Instrumente de desen, de
trasare sau de calcul (de
exemplu, mașini de desenat,
pantografe, raportoare, truse
de matematică, rigle și discuri
de calcul); instrumente pentru
măsurarea lungimii, pentru
folosire manuală (de exemplu,
rigle,
rulete,
micrometre,
șublere, calibre), nedenumite
și necuprinse în altă parte în
acest capitol

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9018

Instrumente și aparate pentru
medicină, chirurgie, stoma
tologie sau medicina vete
rinară, inclusiv aparate de scin
tigrafie și alte aparate electro
medicale, precum și aparate
pentru testarea vederii

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

- Fotolii de stomatologie care Fabricare din materiale de la
încorporează
aparatură orice poziție, inclusiv alte
pentru stomatologie sau scui materiale de la poziția 9018.
pătoare pentru cabinetele
dentare
- Altele

Fabricare:

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului
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(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

9019

Aparate de mecanoterapie; Fabricare:
aparate de masaj; aparate
pentru testări psihologice; — din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
aparate de ozonoterapie, de
rialelor de la aceeași
oxigenoterapie, de aerosolote
poziție cu produsul, și
rapie, aparate respiratorii de
reanimare și alte aparate de
— în cadrul căreia valoarea
terapie respiratorie
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

9020

Alte aparate respiratorii și
măști de gaze, excluzând
măștile de protecție lipsite de
părți mecanice și element
filtrant amovibil

Fabricare:

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 25 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— din materiale de la orice utilizate nu depășește 25 % din
poziție, cu excepția mate prețul franco fabrică al produ
rialelor de la aceeași sului
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

9024

Mașini și aparate pentru
încercări de duritate, tracțiune,
comprimare, elasticitate sau de
alte proprietăți mecanice ale
materialelor (de
exemplu,
metale, lemn, textile, hârtie,
material plastic)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9025

Densimetre,
areometre
și
instrumente flotante similare,
termometre, pirometre, baro
metre, higrometre și psihro
metre, cu înregistrare sau nu,
chiar combinate între ele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9026

Instrumente și aparate pentru
măsurarea sau controlul debi
tului, nivelului, presiunii sau
altor caracteristici variabile ale
lichidelor sau gazelor (de
exemplu, debitmetre, indi
catoare de nivel, manometre,
contoare de căldură) cu
excepția
instrumentelor și
aparatelor de la pozițiile 9014,
9015, 9028 sau 9032

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

9027

Instrumente și aparate pentru
analize fizice sau chimice (de
exemplu, polarimetre, refracto
metre, spectrometre, analizoare
de gaze sau gaze arse);
instrumente și aparate de
măsură și control al viscozi
tății,
porozității,
dilatării,
tensiunii
superficiale
sau
similare sau pentru măsurări
calorimetrice, acustice sau
fotometrice (inclusiv expono
metre); microtoame

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9028

Contoare de gaze, de lichide
sau de electricitate, inclusiv
contoare pentru etalonarea lor

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

- Părți și accesorii

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Altele

Fabricare în cadrul căreia:

(4)

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

9029

Alte contoare (de exemplu,
contoare
de
turații,
de
producție, pentru taximetre, de
kilometraj, podometre); indi
catoare de viteză și tahometre,
altele decât cele de la poziția
9014 sau 9015; stroboscoape

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9030

Osciloscoape, analizoare de
spectru și alte instrumente și
aparate pentru măsurarea sau
controlul mărimilor electrice,
cu excepția celor de la poziția
9028; instrumente și aparate
pentru
măsurarea
sau
detectarea radiațiilor alfa, beta,
gama, a razelor X, a radiațiilor
cosmice sau a altor radiații
ionizante

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului
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(1)

(2)

(3)

9031

Instrumente, aparate și mașini
de măsură sau de control nede
numite și necuprinse în altă
parte
în
acest
capitol;
proiectoare de profile

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9032

Instrumente și aparate pentru
reglare sau control automat

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9033

Părți și accesorii, nedenumite
și necuprinse în altă parte în
acest capitol, pentru mașini,
aparate,
instrumente
sau
articole de la capitolul 90

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 91

►C2 Ceasornicărie; cu urmă Fabricare în cadrul căreia
toarele excepții: ◄
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9105

Alte ceasuri

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate

9109

Mecanisme de ceasornicărie,
complete și asamblate, altele
decât ceasurile de mână

Fabricare în cadrul căreia:

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
— valoarea tuturor mate utilizate nu depășește 30 % din
rialelor
utilizate
nu prețul franco fabrică al produ
depășește 40 % din prețul sului
franco fabrică al produ
sului, și
— valoarea tuturor mate
rialelor
neoriginare
utilizate
nu
depășește
valoarea tuturor mate
rialelor originare utilizate
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▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(3)

(4)

9110

Mecanisme de ceasornicărie Fabricare în cadrul căreia:
complete, neasamblate sau — valoarea tuturor mate
parțial asamblate (seturi de
rialelor
utilizate
nu
mecanisme);
mecanisme
depășește 40 % din prețul
incomplete de ceasornic, asam
franco fabrică al produ
blate; eboșe pentru mecanisme
sului, și
de ceasornicărie
— în limita indicată mai sus,
valoarea tuturor mate
rialelor de la poziția 9114
utilizate nu depășește 10 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

9111

Carcase de ceasuri de mână de
la pozițiile 9101 sau 9102 și
părți ale acestora

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

9112

Carcase și cutii protectoare
pentru aparate de ceasornicărie
și părți ale acestora

Fabricare:
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
40 % din prețul franco
fabrică al produsului

9113

Brățări de ceasuri și părți ale
acestora
- Din metale comune, chiar
aurite sau argintate ori
placate sau dublate cu
metale prețioase

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 %
din prețul franco fabrică al
produsului

- Altele

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

Capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și
accesorii ale acestora

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate ►C2 nu depășește ◄
40 % din prețul franco fabrică
al produsului

Capitolul 93

Arme, muniție; părți
accesorii ale acestora

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

și

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 30 % din
prețul franco fabrică al produ
sului
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▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

ex capitolul 94

Mobilă;
mobilier medicochirurgical; articole de pat și
similare; aparate de iluminat,
nedenumite și necuprinse în
altă parte; lămpi pentru
reclame luminoase, însemne
luminoase, plăci indicatoare
luminoase și articole similare;
construcții prefabricate; cu
următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

ex 9401 și
ex 9403

Mobilier din metale comune,
conținând țesături de bumbac
neumplute, cu o greutate de
maximum 300 g/m2

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.
sau
Fabricare din țesături de
bumbac deja confecționate în
forme gata de utilizare, cu
materiale de la poziția 9401
sau 9403, cu condiția ca:
— valoarea
lor
să
nu
depășească
25 %
din
prețul franco fabrică al
produsului și ca
— toate celelalte materiale
utilizate să fie originare și
clasificate la o poziție alta
decât poziția 9401 sau
9403

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 40 % din
prețul franco fabrică al produ
sului

9405

Aparate de iluminat (inclusiv
proiectoarele) și părțile lor,
nedenumite și necuprinse în
altă parte; lămpi pentru
reclame luminoase, însemne
luminoase, plăci indicatoare
luminoase și articole similare,
care au o sursă de lumină
permanentă, fixă, și părți ale
acestora, nedenumite și necu
prinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9406

Construcții prefabricate

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

ex capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport;
părți și accesorii ale acestora,
cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

ex 9503

►C2 - Alte jucării; mini Fabricare:
modele și modele — din materiale de la orice
similare pentru diver
poziție, cu excepția mate
tisment, animate sau
rialelor de la aceeași
nu; jocuri enigmistice
poziție cu produsul, și
(puzzle) de orice
— în cadrul căreia valoarea
fel ◄
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)
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▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

ex 9506

Crose de golf și părți ale
acestora

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate eboșe
pentru fabricarea capetelor
croselor de golf

ex capitolul 96

Articole diverse;
toarele excepții:

ex 9601 și
ex 9602

Articole din materiale de
origine animală, vegetală sau
minerală pentru fasonat

Fabricare din materiale de
fasonat prelucrate de la
aceeași poziție cu produsul

ex 9603

Articole din industria periilor
(cu excepția măturilor și mătu
ricilor legate în mănunchiuri,
cu sau fără mâner, a pensulelor
obținute din păr de jder și
veveriță), mături mecanice
pentru folosire manuală, altele
decât cu motor, tampoane și
role pentru zugrăvit, raclete
din cauciuc sau din materiale
elastice

Fabricare în cadrul căreia
valoarea tuturor materialelor
utilizate nu depășește 50 %
din prețul franco fabrică al
produsului

9605

Seturi personale de toaletă de
voiaj, de croitorie, pentru
curățirea încălțămintei sau a
hainelor

Fiecare articol din set trebuie
să respecte regula care i s-ar
aplica dacă nu ar face parte
din setul respectiv. Cu toate
acestea, pot
fi utilizate
articole
neoriginare,
cu
condiția ca valoarea lor totală
să nu depășească 15 % din
prețul franco fabrică al setului

9606

Nasturi, butoni și capse; forme
pentru nasturi și alte părți ale
acestora; eboșe de nasturi

Fabricare:
—
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

cu

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar

urmă Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

(4)
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▼B
►C2 Poziția din
Sistemul armonizat
2012 ◄

Descrierea produsului

(1)

(2)

(3)

9608

Stilouri și pixuri cu bilă;
stilouri și marcatoare cu vârf
de fetru sau alte vârfuri
poroase; stilouri cu peniță și
alte stilouri; trăgătoare pentru
desen; creioane mecanice;
tocuri pentru penițe, prelun
gitoare pentru creioane și
articole
similare;
părți
(inclusiv capace și agățători)
ale
acestor
articole,
cu
excepția celor de la poziția
9609

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul. Cu toate
acestea, pot fi utilizate penițe
și vârfuri de peniță de la
aceeași poziție cu produsul

9612

Panglici pentru mașini de scris
și panglici similare, impregnate
sau altfel pregătite pentru a
lăsa amprente, chiar montate
pe bobine sau în carcase;
tușiere chiar impregnate, cu
sau fără cutie

Fabricare:
—
— din materiale de la orice
poziție, cu excepția mate
rialelor de la aceeași
poziție cu produsul, și
— în cadrul căreia valoarea
tuturor
materialelor
utilizate
nu
depășește
50 % din prețul franco
fabrică al produsului

ex 9613

Brichete cu sistem de aprindere
piezoelectric

Fabricare în care valoarea
tuturor materialelor de la
poziția 9613 utilizate ►C2 nu
depășește ◄ 30 % din prețul
franco fabrică al produsului

ex 9614

Pipe și capete de pipă

Fabricare din eboșe de pipe

Capitolul 97

Obiecte de artă, obiecte de
colecție și antichități

Fabricare din materiale de la
oricare poziție, cu excepția
materialelor de la aceeași
poziție cu produsul.

Prelucrarea sau transformarea materialelor neoriginare care conferă caracter
originar
(4)

(1) Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 și 7.3.
(2) Pentru condițiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea nota introductivă 7.2.
(3) Nota introductivă 3 a capitolului 32 precizează faptul că aceste preparate sunt de genul celor utilizate pentru colorarea oricărui
material sau folosite ca ingrediente pentru fabricarea preparatelor colorante, cu condiția să nu fie clasificate la o altă poziție în
capitolul 32.
(4) O „grupă” este considerată a fi orice parte a poziției care este separată prin punct și virgulă de restul.
(5) În cazul produselor compuse din materiale clasificate la pozițiile 3901-3906, pe de o parte, și la pozițiile 3907-3911, pe de altă parte,
prezenta restricție se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutății în produs.
(6) Următoarele benzi trebuie considerate ca fiind foarte transparente: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 100316 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate) este sub 2 %.
(7) Pentru condițiile speciale legate de produsele confecționate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5.
8
( ) Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea țesăturilor de tipul celor utilizate la mașinile de fabricare a hârtiei.
(9) A se vedea nota introductivă 6.
(10) Pentru articolele tricotate sau croșetate, neelastice sau necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți de țesături
tricotate sau croșetate (croite), a se vedea nota introductivă 6.
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente Semiconductoare și Materiale).

▼C1

__________
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▼B
ANEXA 32-01
Angajamentul garantului – Garanție izolată
Cerințe comune în materie de date
1. Garant: Numele și prenumele sau denumirea societății
2. Garant: Adresa completă
3. Biroul de garanție
4. Cuantumul maxim al angajamentului
5. Numele și prenumele, sau denumirea societății, și adresa completă a persoanei
care furnizează garanția
6. Una dintre următoarele operațiuni vamale:
(a) depozitare temporară;
(b) regim de tranzit unional;
(c) regim de tranzit comun;
(d) regim de antrepozitare vamală;
(e) regim de admitere temporară cu scutire totală de taxe la import;
(f) regim de perfecționare activă;
(g) regim de destinație finală;
(h) punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale standard,
fără plată amânată;
(i) punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale standard, cu
plată amânată;
(j) punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale depuse în
conformitate cu articolul 166 din cod;
(k) punerea în liberă circulație în temeiul unei declarații vamale depuse în
conformitate cu articolul 182 din cod;
(l) regim de admitere temporară cu scutire parțială de taxe la import;
(m) dacă este vorba despre un alt tip de operațiune, a se preciza.

▼C2
7. În cazul în care în legislația țării în cauză nu există nicio dispoziție privind
adresa de serviciu, garantul numește, în respectiva țară, un reprezentant
autorizat să primească toate comunicările care îi sunt adresate, iar confirmarea
prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentul luat la punctul 4 al
patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele din localitățile în care se
situează adresele de serviciu ale garantului sau ale reprezentanților săi sunt
competente în cazul litigiilor referitoare la această garanție.
8. Semnatarul trebuie să scrie de mână, înainte de semnătură, următoarea
mențiune: „Garanție pentru cuantumul de …” (se trece cuantumul în litere).

▼B
9. Biroul de garanție – data aprobării angajamentului – declarație acoperită de
garanție
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▼B
ANEXA 32-02
Angajamentul garantului – Garanție izolată sub formă de titluri
REGIMUL DE TRANZIT COMUN/UNIONAL
1. Garant: Numele și prenumele sau denumirea societății
2. Garant: Adresa completă
3. În cazul în care în legislația țării în cauză nu există nicio dispoziție privind
adresa de serviciu, garantul numește, în respectiva țară, un agent autorizat să
primească toate comunicările care îi sunt adresate, iar confirmarea prevăzută la
punctul 4 al doilea paragraf și angajamentul luat la punctul 4 al patrulea
paragraf trebuie să corespundă. Instanțele din localitățile în care se situează
adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în
cazul litigiilor referitoare la această garanție.
4. Semnătura trebuie să fie precedată de următoarea mențiune, scrisă de mână de
către semnatar: „Valabil ca titlu de garanție”.
5. biroul de garanție – data aprobării angajamentului
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▼B
ANEXA 32-03
Angajamentul garantului – Garanție globală
Cerințe comune în materie de date
1. Garant: Numele și prenumele sau denumirea societății
2. Garant: Adresa completă
3. Biroul de garanție
4. Cuantumul maxim al angajamentului
5. Numele și prenumele, sau denumirea societății, și adresa completă a persoanei
care furnizează garanția.
6. Cuantumurile de referință pentru diferitele regimuri acoperite

▼C2
7. În cazul în care în legislația țării în cauză nu există nicio dispoziție privind
adresa de serviciu, garantul numește, în respectiva țară, un reprezentant
autorizat să primească toate comunicările care îi sunt adresate, iar confirmarea
prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentul luat la punctul 4 al
patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele din localitățile în care se
situează adresele de serviciu ale garantului sau ale reprezentanților săi sunt
competente în cazul litigiilor referitoare la această garanție.
8. Semnătura trebuie să fie precedată de următoarea mențiune, scrisă de mână de
către semnatar: „Garanție pentru cuantumul de …”, indicând cuantumul în
litere

▼B
9. biroul de garanție – data aprobării angajamentului
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▼B
ANEXA 32-04

▼C2
Notificare adresată garantului privind nedescărcarea regimului de tranzit
unional

▼B
Cerințele comune în materie de date pentru notificare sunt:

▼C2
(a) denumirea și adresa autorității vamale din statul membru de plecare
competentă pentru a notifica garantului nedescărcarea regimului;

▼B
(b) numele și adresa garantului;
(c) numărul de referință al garanției;
(d) MRN și data declarației vamale;
(e) denumirea biroului vamal de plecare;
(f) numele titularului regimului;

▼C2
(g) cuantumul în cauză.
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▼B
ANEXA 32-05
Notificare adresată garantului privind răspunderea pentru plata unei datorii
în cadrul regimului de tranzit unional
Cerințele comune în materie de date pentru notificare sunt:
(a) denumirea și adresa autorității vamale competente din locul unde a luat
naștere datoria vamală;
(b) numele și adresa garantului;
(c) numărul de referință al garanției;
(d) MRN și data declarației vamale;
(e) denumirea biroului vamal de plecare;
(f) numele titularului regimului;

▼C2
(g) cuantumul notificat debitorului.
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▼B
ANEXA 33-01
Solicitare de plată adresată asociației garante a datoriei în cadrul regimului
de tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA
Cerințele comune în materie de date pentru notificare sunt:
(a) denumirea și adresa autorității vamale competente din locul unde a luat
naștere datoria vamală;
(b) numele și adresa asociației garante;
(c) numărul de referință al garanției;
(d) numărul și data carnetului;
(e) denumirea biroului vamal de plecare;
(f) numele titularului regimului;

▼C2
(g) cuantumul notificat debitorului.
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▼B
ANEXA 33-02
Notificare adresată garantului privind răspunderea pentru plata unei datorii
în cadrul regimului de tranzit în baza carnetului CPD
Cerințele comune în materie de date pentru notificare sunt:
(a) denumirea și adresa autorității vamale competente din locul unde a luat
naștere datoria vamală;
(b) numele și adresa asociației garante;
(c) numărul de referință al garanției;
(d) numărul și data carnetului;
(e) denumirea biroului vamal de plecare;
(f) numele titularului regimului;

▼C2
(g) cuantumul notificat debitorului.
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▼B
ANEXA 33-03
Model de notă de informare privind solicitarea de plată a datoriei în cadrul
regimului de tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA, adresată asociației
garante
Cerințe comune în materie de date
Data expedierii
1. Carnet ATA nr.:
2. Emis de Camera de Comerț din:
Orașul:
Țara:

▼C2
3. Pe numele:

▼B
Titular:
Adresă:
4. Data expirării carnetului:
5. Data stabilită pentru reexport (3):
6. Numărul voletului de tranzit/de import (4):
7. Data vizării voletului:
Semnătura și ștampila biroului centralizator emitent.
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▼B
ANEXA 33-04
Formular de impunere pentru calcularea taxelor vamale și a taxelor rezultate din solicitarea de plată a datoriei
în cadrul regimului de tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA, adresată asociației garante

▼C2
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▼C2
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▼B
ANEXA 33-05

▼C2
Model de descărcare a regimului în care se precizează că a fost inițiată o
procedură de recuperare în ceea ce privește asociația garantă, în statul
membru în care datoria vamală a luat naștere în cadrul regimului de
tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA

▼B
Antetul biroului centralizator din al doilea stat membru care prezintă solicitarea
Destinatar: biroul centralizator din primul stat membru care a prezentat solicitarea
inițială
Data expedierii
1. Carnet ATA nr.
2. Camera de Comerț competentă
Orașul
Țara

▼C2
3. Pe numele:

▼B
Titular:
Adresă:
4. Data expirării carnetului
5. Data stabilită pentru reexport
6. Numărul voletului de tranzit/de import
7. Data vizării voletului
Semnătura și ștampila biroului centralizator emitent.
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▼B
ANEXA 33-06
Cerere de informații suplimentare în cazul în care mărfurile se află în alt
stat membru
Cerințe comune în materie de date

▼C2
1.

Denumirea și adresa autorității vamale care ia decizia

2.

Rambursarea/remiterea taxelor vamale – Referința dosarului autorității
vamale care ia decizia

3.

Denumirea și adresa biroului vamal din statul membru unde se află mărfurile

4.

Aplicarea dispozițiilor privind asistența reciprocă între autoritățile vamale

5.

Localizarea mărfurilor (dacă este cazul)

6.

Numele și adresa completă a persoanei de la care pot fi obținute informațiile
sau care poate asista biroul vamal din statul membru în care se află mărfurile

7.

Lista documentelor anexate

8.

Scopul cererii

9.

Autoritatea vamală care ia decizia – locul și data – semnătura – ștampila

▼B

▼C2
▼B
10. Informații obținute
11. Rezultatul examinării efectuate
12. Locul și data
13. Semnătura și ștampila oficială
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▼B
ANEXA 33-07
Remiterea/rambursarea
Cerințe comune în materie de date
1.

Numele și adresa persoanei vizate

2.

Articolul aplicabil din AD

3.

Denumirea și adresa biroului vamal care a acordat rambursarea/remiterea

4.

Trimitere la decizia de acordare a rambursării/remiterii

5.

Denumirea și adresa biroului vamal de monitorizare

6.

Descrierea mărfurilor, numărul și tipul

7.

Codul NC al mărfurilor

8.

Cantitatea sau masa netă a mărfurilor

9.

Valoarea în vamă a mărfurilor

▼C2
▼B

10. Data și caseta care trebuie bifată
11. Locul, data și semnătura
12. Ștampila
13. Observații
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▼B
ANEXA 61-01
Certificate de cântărire a bananelor – cerințe în materie de date
1.

Denumirea cântăritorului autorizat

2.

Data emiterii și numărul certificatului de cântărire

3.

Referința comerciantului

4.

Identitatea mijlocului de transport la sosire

5.

Țara de origine

6.

Numărul și tipul ambalajelor

7.

Greutatea netă totală stabilită

8.

Marcă (mărci)

9.

Unități de banane ambalate examinate

▼C2
▼B

10. Greutatea brută totală a unităților de banane ambalate examinate
11. Număr de unități de banane ambalate examinate
12. Greutatea brută medie
13. Tară
14. Greutatea netă medie per unitate de banane ambalate
15. Semnătura și ștampila cântăritorului autorizat
16. Locul și data
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▼B
ANEXA 62-01
Fișa de informații INF 3 – cerințe în materie de date
Fișa de informații INF 3 conține toate elementele de informații cerute de auto
ritățile vamale în vederea identificării mărfurilor exportate.
A. PARTE REZERVATĂ DECLARANTULUI
1.

Caseta 1: Exportator
Indicați numele sau denumirea comercială și adresa completă, inclusiv statul
membru.

▼C2
2.

Caseta 2: Destinatar în momentul exportului

3.

Caseta 3: Țara de destinație în momentul exportului

4.

Caseta 4: Mărcile, numerele, numărul și natura coletelor și descrierea
mărfurilor exportate

▼B
Furnizați detalii exacte ale mărfurilor în conformitate cu descrierea lor
comercială normală sau cu descrierea lor tarifară. Descrierea trebuie să
corespundă celei utilizate în declarația de export.
5.

Caseta 5: Greutatea brută
Indicați cantitatea care figurează în declarația de export.

6.

Caseta 6: Greutatea netă
Indicați cantitatea care figurează în declarația de export.

7.

Caseta 7: Valoarea statistică
Indicați valoarea statistică în momentul exportului în moneda statului
membru de export.

▼C2
8.

Caseta 8: Cantitatea pentru care se solicită fișa de informații

▼B
Indicați greutatea netă, volumul etc. pe care persoana în cauză dorește să le
reimporte, în cifre și în litere.
9.

Caseta 9: Codul NC

▼C2
10. Caseta 10: Date complementare referitoare la mărfuri

▼B
Oferiți detalii privind documentul de export: tipul, referința și data.
Indicați dacă este vorba de:

▼C2
(a) mărfuri exportate în vederea încheierii unei operațiuni de perfecționare
activă;

▼B
(b) mărfuri care au fost puse în liberă circulație pentru o utilizare specifică.
Acest element se referă la mărfuri care au fost puse în liberă circulație în
cadrul Uniunii și care beneficiază de scutire totală sau parțială de taxe la
import datorită utilizării lor în scopuri specifice;
(c) mărfuri care se găsesc în una dintre situațiile menționate la articolul 28
alineatul (2) din TFUE. Acest element se referă la situația mărfurilor la
momentul exportului.
11. Caseta 11: Cererea exportatorului
Indicați numele și calitatea persoanei care semnează fișa de informații.
Adăugați data, locul și semnătura.
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▼C1
B. PARTE REZERVATĂ AUTORITĂȚILOR VAMALE

▼C2
1.

Caseta A: Viza autorităților competente în materie de licențe de export

▼B
În cazul mărfurilor menționate la articolul 159, fișa de informații INF 3 poate
fi eliberată numai cu condiția ca rubrica A să fi fost completată și vizată
anterior de către autoritățile vamale, atunci când se prevede că trebuie
furnizate informațiile conținute de aceasta.
Adăugați data, locul și semnătura.

▼C2
2.

Caseta B: Viza autorităților competente pentru acordarea de restituiri sau de
alte cuantumuri prevăzute la export

▼B
În cazul mărfurilor menționate la articolul 159, fișa de informații INF 3 poate
fi eliberată numai cu condiția ca rubrica B să fi fost completată și vizată
anterior de către autoritățile vamale în conformitate cu literele (a) și (b)

▼C2
(a) Atunci când exportul mărfurilor nu a necesitat îndeplinirea formalităților
vamale la export în vederea obținerii de restituiri sau de alte cuantumuri
prevăzute la export în cadrul politicii agricole comune, această casetă
trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

▼B
— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
— Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
— No refunds or other amounts granted on exportation,
— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation,
— Senza concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione,
— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
— Sem concessăo de restituições ou outros montantes na exportaçăo,
— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag
eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,
— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču
eksportēšanu,
— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas
nesuteikia,
— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek
igénybe,
— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,
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▼B
— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,
— Без възстановявания или други предоставяни суми за или при
износ,
— Fără acordarea de restituiri sau alte sume la export,
— Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu.

▼C2
(b) Atunci când exportul mărfurilor a necesitat îndeplinirea formalităților
vamale la export în vederea obținerii de restituiri sau de alte cuantumuri
prevăzute la export în cadrul politicii agricole comune, caseta trebuie să
cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

▼B
— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por …
(cantidad),
— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt
for … (mængde),
— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für …
(Menge) zurückbezahlt,
— Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν
για … (ποσότης),
— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),
— Restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour …
(quantité),
— Restituzioni e altri importi all’esportazione rimborsati per … (quan
tità),
— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid)
terugbetaald,
— Restituições e outros montantes na exportaçăo reembolsados para …
(quantidade),
— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin …
(määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp
har betalats tillbaka för … (kvantitet),
— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats
tillbaka för … (kvantitet),
— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu
vyplaceny za … (množství),
— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud … (kogus)
eest,
— Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas
atmaksātas par … (daudzums),
— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų
sumos išmokėtos už … (kiekis),
— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény …
(mennyiség) után visszafizetve,
— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal …
(kwantita’),
— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),
— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni
za … (količina),
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▼B
— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množ
stvo),
— Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за
износа,
— Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),
— Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),
sau
— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación
anulado por … (cantidad),
— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er
annulleret for … (mængde),
— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen
Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,
— Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την
εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),
— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation
cancelled for … (quantity),
— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation
annulé pour … (quantité),
— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’espor
tazione annullato per … (quantità),
— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen
voor … (hoeveelheid),
— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à
exportaçăo anulado para … (quantidade),
— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin
peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och
andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),
— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har
annullerats för … (kvantitet),
— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskyto
vaných při vývozu za … (množství) zanikl,
— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest
kehtetuks tunnistatud,
— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas
par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),
— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų
sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,
— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvez
ményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,
— Mhux intitolati għal ħlas ta’rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-espor
tazzjoni għal … (kwantita’),
— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z
wywozu anulowano dla … (ilość),
— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih
izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),
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▼B
— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri
vývoze za … (množstvo) zanikol,
— Право за плащане на възстановявания или други суми за износа
е отменено за … (количество),

▼C2
— Dreptul la plata restituirilor sau a altor cuantumuri la export a fost
anulat pentru … (cantitatea),

▼B
— Pravo na izvoznu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu
poništeno za … (količina),

▼C2
atunci când restituirile sau alte cuantumuri la export au fost deja plătite
de autoritățile competente, respectiv atunci când nu au fost plătite de
autoritățile respective.

▼B
Adăugați data, locul și semnătura.
3.

Caseta C:Atunci când trebuie eliberat un duplicat al fișei de informații INF 3,
acesta trebuie să poarte una dintre următoarele mențiuni:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKÁT,
— DUPLIKAAT,
— DUBLIKĀTS,
— DUBLIKATAS,
— MÁSODLAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DVOJNIK,
— DUPLIKÁT,
— ДУБЛИКАТ,
— DUPLICAT,
— DUPLIKAT.
Adăugați data, locul și semnătura.
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▼C2
4.

Caseta D: Numele și adresa completă a biroului vamal de export

5.

Caseta E: Cererea biroului vamal de reimport

▼B
Indicați conținutul cererii după cum urmează:

▼C2
(a) verificarea autenticității acestei fișe de informații și a exactității infor
mațiilor pe care le conține,

▼B
(b) alte informații care trebuie furnizate (a se detalia).
Indicați următoarele:
(a) denumirea și adresa completă a biroului vamal de reimport;
(b) data, locul și semnătura.
6.

Caseta F: Răspunsul autorităților competente
Indicați conținutul răspunsului după cum urmează:

▼C2
(a) conformarea autenticității acestei fișe de informații și a exactității infor
mațiilor pe care le conține;

▼B
(b) alte informații care trebuie furnizate (a se detalia);
(c) observații suplimentare.
Indicați următoarele:
(a) denumirea și adresa completă a autorităților competente;
(b) data, locul și semnătura.
7.

Caseta G: Reimport
Biroul vamal de reimport trebuie să indice pe fișa de informații INF 3
cantitatea de mărfuri reintroduse scutite de taxe la import. Atunci când fișa
este întocmită pe hârtie, biroul respectiv păstrează originalul și trimite copia
purtând numărul și data declarației pentru punere în liberă circulație autori
tăților vamale care au emis-o.
Autoritățile vamale menționate compară respectiva copie cu cea care se află
în posesia lor, după care o rețin în arhivele lor.

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 590
▼B
ANEXA 71-01
Document justificativ atunci când mărfurile sunt declarate verbal pentru admiterea temporară
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▼B
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▼B
ANEXA 71-02
Mărfuri și produse sensibile
Următoarele mărfuri intră sub incidența prezentei anexe:
1. Următoarele produse agricole care se încadrează în unul dintre următoarele
sectoare ale organizării comune a piețelor (OCP):
Sectorul cărnii de vită și de mânzat: produsele menționate la articolul 1
alineatul (2) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate
în anexa I partea XV;
Sectorul cărnii de porc: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera
(q) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate în anexa I partea
XVII;
Sectorul cărnii de oaie și de capră: produsele menționate la articolul 1
alineatul (2) litera (r) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate în
anexa I partea XVIII;
Sectorul ouălor: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (s) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate în anexa I partea XIX;
Sectorul cărnii de pasăre: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2)
litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate în anexa I
partea XX;
Produse apicole: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (v) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și enumerate în anexa I partea XXII;
Sectorul cerealelor: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a)
și în anexa I partea I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
Sectorul orezului: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) și
în anexa I partea II din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
Sectorul zahărului: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) și
în anexa I partea III din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
Sectorul uleiului de măsline: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2)
litera (g) și în anexa I partea VII din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
Sectorul laptelui și al produselor lactate: produsele menționate la articolul 1
alineatul (2) litera (p) și în anexa I partea XVI din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013;
Sectorul vinului: produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (l) și în
anexa I partea XII din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și care se încadrează
la codurile NC:
0806 10 90
2009 61
2009 69
2204 21 (cu excepția vinurilor de calitate DOP și IGP)
2204 29 (cu excepția vinurilor de calitate DOP și IGP) 2204 30
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▼B
2. Alcool etilic și băuturi spirtoase încadrate la codurile NC:
2207 10
2207 20
2208 40 39-2208 40 99
2208 90 91-2208 90 99
3. ex 2401 tutunuri brute sau neprelucrate
4. Produse, altele decât cele de la punctele 1 și 2, care fac obiectul unei restituiri
la exportul de produse agricole.
5. Produsele pescărești enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor
pescărești și de acvacultură și produsele enumerate în anexa V la prezentul
regulament supuse unei suspendări autonome parțiale.
6. Toate produsele pescărești supuse unei cote autonome.
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▼B
ANEXA 71-03

▼C2
Lista formelor uzuale de manipulare permise

▼B
(Articolul 220 din cod)
Sub rezerva unor dispoziții contrare, niciuna dintre următoarele forme de mani
pulare nu poate genera un cod NC din opt cifre diferit.
1.

ventilația, împrăștierea, uscarea, ștergerea de praf, operațiuni simple de
curățare, repararea ambalajului, reparații elementare ale distrugerilor
survenite în timpul transportului sau al depozitării în măsura în care
implică operațiuni simple, aplicarea și înlăturarea învelișului protector în
vederea transportului;

2.

reasamblarea mărfurilor după transport;

3.

inventarierea, prelevarea de mostre, sortarea, cernerea, filtrarea mecanică și
cântărirea mărfurilor;

4.

înlăturarea componentelor deteriorate sau contaminate;

5.

conservarea prin pasteurizare, sterilizare, iradiere sau adăugarea de conser
vanți;

6.

tratarea împotriva paraziților;

7.

tratarea antirugină;

8.

tratarea:
— prin simpla creștere a temperaturii, fără alte procese de tratare sau
distilare sau
— prin simpla scădere a temperaturii,
chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit;

9.

tratarea electrostatică, descrețirea sau călcarea textilelor;

10. tratarea constând în:
— înlăturarea codițelor și/sau scoaterea sâmburilor din fructe, tăierea în
bucăți și separarea fructelor sau legumelor uscate, rehidratarea fructelor
sau
— deshidratarea fructelor chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt
cifre diferit;
11. desărarea, curățarea și cruponarea pieilor;
12. adăugarea de mărfuri sau adăugarea ori substituirea de componente accesorii,
atât timp cât adăugarea sau substituirea este relativ limitată sau este destinată
asigurării conformității cu standardele tehnice și nu modifică natura sau nu
îmbunătățește performanța mărfurilor inițiale, chiar dacă din aceasta rezultă
un cod NC din opt cifre diferit al mărfurilor adăugate sau substituite;
13. diluarea sau concentrarea fluidelor, fără un alt proces de tratare sau distilare,
chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit;
14. amestecarea între ele a mărfurilor de același tip, de calitate diferită, pentru a
obține o calitate constantă sau o calitate cerută de client, fără a modifica
natura mărfurilor;
15. amestecul de motorină sau păcură care nu conține biomotorină cu motorină
sau păcură care conține biomotorină, clasificate în capitolul 27 din NC,
pentru a obține o calitate constantă sau o calitate cerută de client, fără a
modifica natura mărfurilor, chiar dacă în urma amestecului rezultă un cod
NC din opt cifre diferit;
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16. amestecul de motorină sau păcură cu biomotorină astfel încât amestecul
obținut să conțină mai puțin de 0,5 % în volum biomotorină, precum și
amestecul de biomotorină cu motorină sau păcură astfel încât amestecul
obținut să conțină mai puțin de 0,5 % în volum motorină sau păcură;
17. împărțirea sau tăierea la dimensiune a mărfurilor dacă este vorba numai de
operațiuni simple;

▼C2
18. ambalarea, dezambalarea, schimbarea ambalajului, filtrarea și simplul transfer
în containere, chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit,
aplicarea, înlăturarea și modificarea mărcilor, a sigiliilor, a etichetelor, a
etichetelor de preț sau a altor semne distinctive similare;

▼B
19. testarea, ajustarea, reglarea și punerea în stare de funcționare a mașinilor,
aparatelor și vehiculelor, în special pentru a controla conformitatea cu stan
dardele tehnice, dacă este vorba numai de operațiuni simple;
20. mătuirea fitingurilor pentru țevi în vederea pregătirii mărfurilor pentru
anumite piețe;
21. denaturarea, chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit;

▼C2
22. orice manipulare uzuală, alta decât cele menționate anterior, destinată
ameliorării prezentării sau calității comerciale a mărfurilor de import sau
pregătirii lor pentru distribuție sau revânzare, cu condiția ca aceste activități
să nu modifice natura sau să amelioreze performanța mărfurilor inițiale.
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ANEXA 71-04
Dispoziții speciale privind mărfurile echivalente
I. ANTREPOZITUL

VAMAL,
PERFECțIONAREA
PERFECțIONAREA PASIVĂ

ACTIVĂ

șI

Mărfuri produse în mod convențional și produse ecologice

▼C2
Nu este permisă înlocuirea:

▼B
— produselor ecologice cu mărfuri produse în mod convențional; și
— a mărfurilor produse în mod convențional cu produse ecologice.
II. PERFECțIONARE ACTIVĂ
1. Orez
Orezul încadrat la codul NC 1006 nu este considerat echivalent decât în cazul
în care este încadrat la același cod NC din opt cifre din Nomenclatura
combinată. Totuși, pentru orezul cu o lungime care nu depășește 6,0 mm și
cu un raport lungime/lățime egal sau mai mare de 3 și pentru orezul cu o
lungime egală sau mai mică de 5,2 mm și un raport lungime/lățime egal sau
mai mare de 2, echivalența se stabilește doar prin determinarea raportului
lungime/lățime. Măsurarea bobului se efectuează în conformitate cu anexa
A punctul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 3072/95 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul orezului.
2. Grâu
Numai grâul recoltat într-o țară terță și care a fost deja pus în liberă circulație
și grâul neunional, de la același cod NC din opt cifre, care are aceeași calitate
comercială și aceleași caracteristici tehnice pot fi considerate mărfuri echiva
lente.
Cu toate acestea:
— pot fi adoptate derogări de la interdicția de utilizare a mărfurilor echi
valente în ce privește grâul pe baza unei comunicări a Comisiei către
statele membre, după examinarea de către Comitet;
— utilizarea mărfurilor echivalente este permisă între grâul dur unional și
grâul dur originar dintr-o țară terță, cu condiția ca acesta să fie destinat
producerii de paste alimentare încadrate la codurile NC 1902 11 00 și
1902 19.

▼C2
3. Zahăr
Recurgerea la utilizarea mărfurilor echivalente este permisă între zahărul brut
din trestie de zahăr neunional (codurile NC 1701 13 90 și/sau 1701 14 90) și
din sfecla de zahăr (codul NC 1212 91 80), cu condiția să se obțină produse
prelucrate încadrate la codul NC 1701 99 10 (zahăr alb).

▼B
Cantitatea echivalentă de zahăr brut din trestie de zahăr de calitate standard, în
conformitate cu definiția prevăzută în partea B secțiunea III din anexa III la
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului, se calculează prin înmulțirea
cantității de zahăr alb cu coeficientul 1,0869565.
Cantitatea echivalentă de zahăr brut din trestie de zahăr care nu este de calitate
standard se calculează prin înmulțirea cantității de zahăr alb cu un coeficient
obținut împărțind 100 la randamentul zahărului brut din trestie de zahăr.
Randamentul zahărului brut din trestie de zahăr se calculează în conformitate
cu partea B secțiunea III din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
4. Animale vii și carne
Mărfurile echivalente nu pot fi utilizate pentru operațiuni de perfecționare
activă privind animalele vii și carnea.
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Se poate face derogare de la interdicția privind utilizarea mărfurilor echi
valente pentru carnea care a făcut obiectul unei comunicări a Comisiei către
statele membre, după o examinare efectuată de un organism compus din
reprezentanți ai administrațiilor vamale ale statelor membre, în cazul în care
solicitantul poate dovedi că echivalența este necesară din punct de vedere
economic și autoritățile vamale transmit proiectul procedurilor prevăzute
pentru a controla operațiunea.
5. Porumb
Utilizarea mărfurilor echivalente între porumbul unional și cel neunional este
posibilă doar în următoarele cazuri și cu următoarele condiții:
1. în cazul porumbului utilizat la fabricarea hranei pentru animale, utilizarea
mărfurilor echivalente este posibilă cu condiția să fie instituit un sistem de
control vamal pentru a asigura utilizarea efectivă a porumbului neunional la
fabricarea hranei pentru animale;
2. în cazul porumbului utilizat la fabricarea amidonului și a produselor din
amidon, utilizarea mărfurilor echivalente este posibilă între toate varietățile,
cu excepția varietăților de porumb bogate în amilopectină (porumb ceros),
care sunt echivalente numai între ele;
3. în cazul porumbului utilizat la fabricarea produselor măcinate, utilizarea
mărfurilor echivalente este posibilă între toate varietățile, cu excepția varie
tăților de porumb sticlos (porumb „Plata” de tipul „Duro”, porumb „Flint”),
care sunt echivalente doar între ele.
6. Ulei de măsline
A. Recurgerea la utilizarea mărfurilor echivalente este permisă doar în urmă
toarele cazuri și în următoarele condiții:
1. ulei de măsline virgin:

▼C2
(a) între uleiul de măsline extravirgin unional de la codul NC
1509 10 90 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1
litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și
uleiul de măsline extravirgin neunional de la același cod NC, cu
condiția ca din operațiunea de transformare să rezulte ulei de
măsline extravirgin de la același cod NC și care satisface cerințele
de la punctul 1 litera (a) menționat;
(b) între uleiul de măsline virgin unional de la codul NC 1509 10 90
care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1 litera (b) din
anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și uleiul de măsline
virgin neunional de la același cod NC, cu condiția ca din
operațiunea de transformare să rezulte ulei de măsline virgin de la
același cod NC și care satisface cerințele de la punctul 1 litera (b)
menționat;

▼B
(c) între uleiul de măsline virgin lampant unional de la codul NC
1509 10 10 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1
litera (c) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și
uleiul de măsline virgin lampant neunional de la același cod NC,
cu condiția ca produsul transformat să fie:
— ulei de măsline rafinat de la codul NC 1509 90 00, care
corespunde descrierii din partea VIII punctul 2 din anexa VII
menționată sau
— ulei de măsline de la codul NC 1509 90 00, care corespunde
descrierii din partea VIII punctul 3 din anexa VII susmenționată
și care este obținut prin amestecarea cu uleiul de măsline virgin
unional de la codul NC 1509 10 90;
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2. ulei din turte de măsline:
între uleiul din turte de măsline nerafinat unional de la codul NC
1510 00 10 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 4 din
anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și uleiul din turte de
măsline nerafinat neunional de la același cod NC, cu condiția ca
produsul transformat ulei din turte de măsline de la codul NC
1510 00 90 și care corespunde descrierii din partea VIII punctul 6 din
anexa VII menționată să fie obținut prin amestecarea cu ulei de măsline
virgin unional de la codul NC 1509 10 90.
B. Amestecurile menționate la punctul A.1 litera (c) a doua liniuță și la
punctul A.2, cu ulei de măsline virgin neunional, utilizat în mod identic,
sunt autorizate numai dacă măsurile de supraveghere ale regimului sunt
organizate astfel încât să facă posibilă identificarea proporției uleiului de
măsline virgin neunional din cantitatea totală de ulei amestecat exportat.
C. Produsele transformate trebuie puse în ambalaje directe de 220 litri sau mai
puțin. Prin derogare, în cazul containerelor aprobate de maximum 20 tone,
autoritățile vamale pot permite exportarea uleiului menționat la punctele
precedente cu condiția să existe un control sistematic al calității și cantității
produsului exportat.
D. Echivalența se verifică prin utilizarea evidențelor comerciale pentru a
controla cantitatea de uleiuri utilizate la amestec și, în scopul verificării
calității în cauză, prin compararea caracteristicilor tehnice ale eșantioanelor
de ulei neunional prelevate la momentul plasării sub regim cu caracteris
ticile tehnice ale eșantioanelor de ulei unional utilizat prelevate la
momentul transformării produsului transformat în cauză în raport cu carac
teristicile tehnice ale eșantioanelor prelevate la momentul exportului
propriu-zis al produsului transformat, la punctul de ieșire. Eșantioanele
se prelevează în conformitate cu standardele internaționale EN ISO 5555
(prelevare de eșantioane) și EN ISO 661 (expedierea eșantioanelor la
laboratoare și pregătirea eșantioanelor pentru teste). Analiza se efectuează
în conformitate cu parametrii din anexa I la Regulamentul (CEE)
nr. 2568/91 al Comisiei (1).
7. Lapte și produse lactate
Este permis să se recurgă la echivalență în următoarele condiții:
Greutatea fiecărui element din compoziția substanței uscate din lapte, din
conținutul de grăsime lactică și din conținutul de proteine din lapte în
mărfurile de import ►C2 nu depășește ◄ greutatea fiecăruia din aceste
elemente în mărfurile echivalente.
Cu toate acestea, atunci când valoarea economică a mărfurilor care urmează să
fie plasate sub regim de perfecționare activă este determinată de unul sau de
două dintre elementele susmenționate, greutatea poate fi calculată pe baza
acestui/acestor element(e). Autorizația precizează detaliile, în special
perioada de referință pentru care trebuie calculată greutatea totală. Această
perioadă nu depășește patru luni.
Greutatea elementului sau a elementelor respective ale mărfurilor care
urmează să fie plasate sub regim de perfecționare activă și ale mărfurilor
echivalente trebuie indicată în declarațiile vamale și INF relevante, pentru a
permite autorităților vamale să controleze echivalența pe baza acestor
elemente.
III. PERFECțIONARE PASIVĂ

▼C2
Utilizarea mărfurilor echivalente nu este permisă pentru mărfurile care fac
obiectul anexei 71-02.

(1) JO L 248, 5.9.1991, p. 1.
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▼B
ANEXA 71-05
Schimbul standardizat de informații (INF)

▼C2
Secțiunea A
Schimbul standardizat de informații (INF) între autoritățile vamale nu este
încă obligatoriu, dar biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție
elemente de date INF relevante în sistemul electronic privind INF.

▼B
►C2 Biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție următoarele elemente de
date în conformitate cu articolul 181 alineatul (1). ◄ În cazul în care o declarație
vamală sau o declarație/notificare de reexport face trimitere la o fișă INF, auto
ritățile vamale competente trebuie să furnizeze date suplimentare în conformitate
cu articolul 181 alineatul (3).

▼C2
Titularul unei autorizații de perfecționare activă IM/EX care implică un stat
membru poate solicita biroului vamal de supraveghere să pună la dispoziție
elementele de date INF relevante prin sistemul electronic privind INF în
vederea pregătirii schimbului standardizat de informații între autoritățile
vamale, dacă autoritatea vamală responsabilă a cerut INF.

▼B
Notă:
(M) înseamnă obligatoriu și (O) înseamnă opțional.
Elemente de date comune

Observații

Numărul autorizației (M)
Autorul cererii (M)

Numărul EORI utilizat în scopuri de identificare

Numărul INF (M)

►C2 Numărul unic atribuit de biroul vamal de
supraveghere
[de exemplu PA EX/IM/123456/GB + nr.
autorizației] ◄

►C2 Birou vamal de supraveghere (M) ◄

Codul COL ar fi utilizat în scopuri de identi
ficare

Biroul vamal care utilizează elementele de date
INF (O)

Codul COL ar fi utilizat în scopuri de identi
ficare. Acest element de date va fi furnizat dacă
elementele de date din fișa INF sunt utilizate
efectiv.

Descrierea mărfurilor care fac obiectul INF (M)
►M3 Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)
mărfurilor ◄

Aceste elemente de date se referă la cantitatea
netă totală a mărfurilor pentru care se solicită
INF.

Descrierea produselor transformate care fac
obiectul INF (M)
Codul NC, cantitatea netă, valoarea produselor
transformate (M)

Aceste elemente de date se referă la cantitatea
netă totală a produselor transformate pentru care
se solicită INF.

Detaliile declarației sau declarațiilor vamale pe
baza cărora mărfurile au fost plasate sub regimul
special (O)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de plasare.

MRN (O)

Acest element de date poate fi furnizat dacă
elementele de date din fișa INF sunt utilizate
efectiv.

Observații (O)

Pot fi incluse orice informații suplimentare.
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►C2 Elemente de date specifice PA ◄

Observații

În cazul în care se naște o datorie vamală,
cuantumul taxelor la import se calculează în
conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din
cod (O)

—

Mărfuri echivalente (O)

—

Export anticipat (O)

—

►C2 Perfecționare activă PA IM/EX ◄
Declarația vamală de plasare sub regimul de
perfecționare activă a fost acceptată (O)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de plasare.

Detalii necesare pentru aplicarea măsurilor de
politică comercială (O)

—

►C2 Termenul de descărcare a regimului
(O) ◄

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de plasare.

Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

Indicați cantitatea de mărfuri plasate sub
regimul de perfecționare activă. Acest element
de date se furnizează de către biroul vamal de
plasare.

►C2 Declarația de descărcare a regimului a fost
acceptată (O) ◄

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de încheiere.

Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

►C2 În caz de descărcare a regimului, indicați
cantitatea de produse transformate care este
disponibilă. ◄ Acest element de date se
furnizează de către biroul vamal de încheiere.

Data de ieșire și rezultatul ieșirii (O)

Aceste elemente de date se furnizează de către
biroul vamal de ieșire.

►C2 Perfecționare activă PA EX/IM ◄
►C2 Declarația de export în cadrul PA EX/IM
a fost acceptată (O) ◄

În cazul în care o declarație de export se referă
la INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de export.

Detalii necesare pentru aplicarea măsurilor de
politică comercială (O)
►C2 Termenul de plasare a mărfurilor În cazul în care o declarație vamală se referă la
neunionale care sunt înlocuite de mărfuri echi INF, acest element de date se furnizează de
valente sub regimul de perfecționare activă către biroul vamal de export.
(O) ◄
Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

Indicați cantitatea de mărfuri care pot fi plasate
sub regimul de perfecționare activă. Acest
element de date se furnizează de către biroul
vamal de export.
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►C2 Elemente de date specifice PA ◄

Observații

Data de ieșire și rezultatul ieșirii

Aceste elemente de date se furnizează de către
biroul vamal de ieșire.

Data plasării mărfurilor neunionale care sunt
înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de
perfecționare activă (O)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de plasare.

Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

În cazul plasării de mărfuri neunionale sub
regimul de perfecționare activă, indicați
cantitatea disponibilă. Acest element de date
se furnizează de către biroul vamal de plasare.

►C2 Elemente de date specifice PP ◄

Observații

►C2 Perfecționare pasivă PP EX/IM ◄
Țara de perfecționare (O)

—

Statul membru de reimport (O)

—

Mărfuri echivalente (O)

—

►C2 Numărul declarației vamale PP (M) ◄

►C2 În cazul în care o declarație vamală
pentru PP se referă la INF, acest element de
date se furnizează de către biroul vamal de
export/plasare. ◄

Identificarea mărfurilor (M)

(M) cu excepția cazului în care pot fi utilizate
mărfuri echivalente.
În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de export/plasare.

Codul NC, cantitatea netă (M)

În cazul plasării de mărfuri unionale sub
regimul de perfecționare pasivă, indicați
cantitatea disponibilă. Acest element de date
se furnizează de către biroul vamal de
export/plasare.

►C2 Termenul de reimport al produselor trans În cazul în care o declarație vamală se referă la
formate (M) ◄
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de export/plasare.
Rezultatul ieșirii (M)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de ieșire.

►C2 Data reimportului produselor transformate
(M) ◄

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de punere în liberă circu
lație.

Detaliile declarației sau declarațiilor vamale
pentru punere în liberă circulație (O)

În cazul în care
punere în liberă
acest element de
biroul vamal de

o declarație vamală pentru
circulație se referă la INF,
date se furnizează de către
punere în liberă circulație.
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►C2 Elemente de date specifice PP ◄

Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

Observații

În cazul reimportului de produse transformate,
indicați cantitatea de produse transformate care
pot fi reimportate în cadrul regimului de
perfecționare pasivă. Acest element de date se
furnizează de către biroul vamal de punere în
liberă circulație.

►C2 Perfecționare pasivă PP IM/EX ◄

Importul anticipat de produse transformate (O)

Acest element de date se furnizează de către
biroul vamal de punere în liberă circulație.
(trebuie constituită o garanție)

►C2 Termenul de plasare a mărfurilor unionale
care sunt înlocuite de mărfuri echivalente sub
regimul de perfecționare pasivă (O) ◄

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de punere în liberă circu
lație.

Data plasării mărfurilor unionale care sunt
înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de
perfecționare pasivă (M)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de export/plasare.

Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)

În cazul plasării de mărfuri unionale care sunt
înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de
perfecționare pasivă, indicați cantitatea de
mărfuri unionale care trebuie plasate sub
regimul de perfecționare pasivă. În cazul în
care o declarație vamală se referă la INF,
acest element de date se furnizează de către
biroul vamal de export/plasare.

Rezultatul ieșirii (M)

În cazul în care o declarație vamală se referă la
INF, acest element de date se furnizează de
către biroul vamal de ieșire.

Secțiunea B
Schimbul standardizat de informații (INF) între autoritățile vamale este
obligatoriu, însă elementele de date INF nu sunt încă disponibile în sistemul
electronic privind INF
1. Autoritatea vamală competentă vizată la articolul 101 alineatul (1) din cod a
solicitat un INF între autoritățile vamale în temeiul articolului 181 alineatul (2)
datorită nașterii unei datorii vamale în conformitate cu articolul 77 alineatul
(1) litera (a) sau cu articolul 79 alineatul (1) din cod pentru produse trans
formate care au fost obținute în cadrul perfecționării active IM/EX.
►C2 Cuantumul taxelor la import se calculează în conformitate cu
articolul 86 alineatul (3) din cod, dar autoritatea vamală competentă nu are
informații despre mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă
IM/EX. ◄
2. Autoritatea vamală competentă vizată la articolul 101 alineatul (1) din cod a
solicitat un INF între autoritățile vamale în temeiul articolului 181 alineatul (2)
datorită nașterii unei datorii vamale în conformitate cu articolul 77 alineatul
(1) litera (a) sau cu articolul 79 alineatul (1) din cod pentru produse trans
formate care au fost obținute în cadrul perfecționării active IM/EX și sunt
aplicabile măsuri de politică comercială.
3. În situațiile vizate la punctele 1 și 2 de mai sus, autoritatea vamală respon
sabilă trebuie să furnizeze următoarele elemente de date:

02015R2446 — RO — 02.09.2018 — 001.003 — 603
▼B
Elemente de date comune

Observații

Tipul cererii (M)

►C2 Trebuie identificat regimul (PA sau PA
CPM). Elementul de date „Tipul cererii” este
necesar numai în cazurile în care declarația
vamală nu se referă la INF. ◄

Autoritatea vamală competentă vizată la
articolul 101 alineatul (1) din cod (M)

Codul COL ar fi utilizat în scopuri de identi
ficare

Numărul autorizației (M)

—

CPM (O)
►C2 Biroul vamal de supraveghere care
primește cererea (M) ◄

Codul COL ar fi utilizat în scopuri de identi
ficare

Descrierea mărfurilor sau a produselor trans —
formate pentru care se solicită INF (M)
Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)
MRN (O)
Observații (O)

Pot fi incluse orice informații suplimentare.

▼C2
Biroul vamal de supraveghere care primește cererea trebuie să pună la
dispoziție următoarele elemente de date:

▼B
►C2 Elemente de date specifice PA IM/EX ◄

Observații

►C2 Cuantumul taxelor la import care
urmează a fi înscrise în evidențele contabile
și notificate debitorului în conformitate cu
articolul 86 alineatul (3) din cod (O) ◄

—

Detalii necesare pentru aplicarea măsurilor
de politică comercială (O)

—

Numărul INF (M)

►C2 Numărul unic atribuit de biroul vamal de
supraveghere
[de exemplu PA/123456/GB + nr. autorizației
(nr. EORI face parte din nr. autorizației)] ◄

MRN (O)

—
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▼B
ANEXA 71-06
Informații care trebuie furnizate în decontul de încheiere
(a) informațiile de referință ale autorizației;

▼C2
(b) cantitatea din fiecare tip de mărfuri care au fost plasate sub regimul special
pentru care este solicitată descărcarea regimului;

▼B
(c) codul NC al mărfurilor care au fost plasate sub regimul special;
(d) rata taxelor la import aplicabilă mărfurilor care au fost plasate sub regimul
special și, dacă este cazul, valoarea lor în vamă;
(e) detaliile declarațiilor vamale pe baza cărora mărfurile au fost plasate sub
regimul special;
(f) tipul și cantitatea produselor transformate sau ale mărfurilor plasate sub
regim și datele din declarația vamală ulterioară sau din orice alte
documente legate de descărcarea regimului;

▼C2
(g) codul NC și valoarea în vamă a produselor transformate, dacă se utilizează
metoda cheii valorice în scopul descărcării regimului;

▼B
(h) rata de randament;
(i) cuantumul taxei de import care trebuie plătit. Atunci când acest cuantum se
referă la aplicarea articolului 175 alineatul (4), se va preciza acest lucru;

▼C2
(j) termenele de descărcare a regimului.
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▼B
ANEXA 72-03
TC11 – Recipisă
Cerințe comune în materie de date
1. Locul, denumirea și numărul de referință al biroului vamal de destinație
2. Tipul declarației de tranzit
3. Data înregistrării de către biroul vamal de plecare
4. Numărul de referință principal (MRN) înregistrat
5. Locul, denumirea și numărul de referință al biroului vamal de plecare
6. Locul și data eliberării recipisei
7. Semnătura și ștampila biroului vamal de destinație
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▼B
ANEXA 90
Tabelul de corespondență menționat la articolul 254

1

2

Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93

Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regu
lament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/
2447

Operatorul economic autorizat Condiții și criterii de
acordare a certificatului AEO

Operatorul economic autorizat – criterii de acordare a
statutului AEO

[articolul 5a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 14a și 14g-14 k din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

[articolele 22, 38 și 39 din cod și articolele 24-28 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]

Garanția globală, inclusiv garanția globală pentru
tranzitul comunitar

Autorizația pentru utilizarea unei garanții globale

[în general: articolul 191 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92; pentru tranzitul comunitar: articolul 94
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și articolele 373
și 379-380 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]
3

Garanția izolată sub forma titlurilor de garanție izolată

[articolul 89 alineatul (5) și articolul 95 din cod și
articolul 84 din prezentul regulament]

Garanția izolată sub formă de titluri [articolul 160 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]

[articolul 345 alineatul (3) din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]
4

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
temporară

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
temporară

[articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 și articolele 185-187a din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93]

[articolul 148 din cod, articolele 107-111 din prezentul
regulament și articolul 191 din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2015/2447]

5

►M3 Autorizații pentru „declarația simplificată”
[articolul 76 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regu
lamentul (CEE) nr. 2913/92, articolele 253-253g, 254,
260-262, 269-271, 276-278, 282, 289 din Regula
mentul (CEE) nr. 2454/93] ◄

Autorizații pentru „declarația simplificată” [articolul 166
alineatul (2) și articolul 167 din cod, articolele 145-147
din prezentul regulament și articolele 223, 224 și 225
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/
2447]

6

Autorizații pentru „procedura de vămuire la domi
ciliu” [articolul 76 alineatul (1) litera (c) din Regula
mentul (CEE) nr. 2913/92, articolele 253-253g, 263267, 272-274, 276-278, 283-287 din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93]

Autorizații pentru „înscrierea în evidențele declaran
tului” [articolul 182 din cod, articolul 150 din
prezentul regulament și articolele 233-236 din Regula
mentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]
sau autorizație pentru „declarația simplificată” (a se
vedea punctul 5)
►M3 și/sau locuri desemnate sau aprobate de autori
tățile vamale, astfel cum se menționează la articolul 5
alineatul (33) din cod ◄

7

Autorizații pentru „AUPS” [articolul 1 alineatul (13)
și articolele 253h-253m din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

Autorizații pentru „vămuirea centralizată” [articolul 179
din cod, articolul 149 din prezentul regulament și arti
colele 229-232 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2447]

8

Autorizații pentru exploatarea unui
transport maritim regulat

Autorizații pentru exploatarea unui serviciu de transport
maritim regulat

serviciu de

[articolul 313b din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

(articolul 120 din prezentul regulament)
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▼B
Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93

Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regu
lament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/
2447

9

Autorizații, pentru un expeditor agreat, de a emite o
dovadă de statut T2L, T2LF sau un document
comercial fără a-l înainta spre avizare autorităților
vamale [articolul 324a din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

Autorizații, pentru un emitent autorizat, de a emite o
dovadă de statut T2L, T2LF sau un manifest vamal al
mărfurilor fără a-l înainta spre avizare autorităților
vamale (articolul 128 din prezentul regulament)

10

Autorizații „cântăritori de banane” [articolele 290a290c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

Autorizații „cântăritori de banane” [articolele 155-157
din prezentul regulament și articolele 251 și 252 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]

11

Autorizație acordată
tranzitul comunitar

Autorizație pentru statutul de expeditor agreat, care
permite titularului autorizației să plaseze mărfuri sub
regimul de tranzit unional fără a le prezenta autorităților
vamale

expeditorului

agreat

pentru

[articolele 372 alineatul (1) litera (d)-378 și articolele
398-402 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

►C2 [articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod,
articolele 191, 192 și 193 din prezentul regulament și
articolele 313 și 314 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447] ◄
12

Autorizație acordată
tranzitul comunitar

destinatarului agreat pentru

[articolele 372 alineatul (1) litera (e)-378 și articolele
406-408 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

Autorizație pentru statutul de destinatar agreat, care
permite titularului autorizației să primească mărfuri
care circulă sub regimul de tranzit unional într-un loc
autorizat pentru încheierea regimului în conformitate cu
articolul 233 alineatul (2) din cod
[articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, articolele
191, 194 și 195 din prezentul regulament și articolele
313, 315 și 316 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2447]

13

14

15

Autorizație acordată
tranzitul TIR

destinatarului agreat pentru

Autorizație acordată destinatarului agreat în sensul TIR

[articolele 454a și 454 b din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

[articolul 230 din cod, articolele 185, 186 și 187 din
prezentul regulament și articolul 282 din Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2015/2447]

Autorizație pentru transformare sub control vamal

Autorizație pentru perfecționarea activă

[articolele 84-90 și 130-136 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 și articolele 496-523, 551 și 552 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

(articolele 210-225 și 255-258 din cod și articolele 161183 și 241 din prezentul regulament)

Autorizație pentru perfecționarea activă (sistem cu
suspendare)

Autorizație pentru perfecționarea activă

(articolele 210-225 și 255-258 din cod și articolele 161►M3 [articolele 84-90, articolele 114-123 și 183 și 241 din prezentul regulament)
articolul 129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
articolele 496-523 și articolele 536-549 din Regula Norme generale pentru calcularea cuantumului taxelor
mentul (CEE) nr. 2454/93] ◄
vamale la import sau la export
Norme generale pentru calcularea cuantumului taxelor
vamale la import sau la export

Articolul 86 alineatul (3) din cod

[articolele 201-216 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 517-519 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

Norme speciale pentru calcularea cuantumului taxelor
vamale la import sau la export atunci când condițiile
economice sunt considerate îndeplinite în cazurile
acoperite de articolul 167 alineatul (1) litera (h), (i),
(m), (p), (r) sau (s) din prezentul regulament:
Articolul 85 alineatul (1) din cod
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▼B
Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93

16

Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regu
lament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/
2447

►M3 Autorizație pentru perfecționarea activă (sistem Autorizație pentru perfecționarea activă
cu rambursare) [articolele 84-90 și articolele 114-129
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; articolele 496- (articolele 210-225 și 255-258 din cod și articolele 161523, articolele 536-544 și articolul 550 din Regula 183 și 241 din prezentul regulament)
mentul (CEE) nr. 2454/93] ◄
Norme generale pentru calcularea cuantumului taxelor
Norme generale pentru calcularea cuantumului taxelor vamale la import sau la export
vamale la import sau la export
Articolul 86 alineatul (3) din cod
[articolele 201-216 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 517-519 din Regulamentul (CEE) Norme speciale pentru calcularea cuantumului taxelor
nr. 2454/93]
vamale la import sau la export atunci când condițiile
economice sunt considerate îndeplinite în cazurile
acoperite de articolul 167 alineatul (1) litera (h), (i),
(m), (p), (r) sau (s) din prezentul regulament:
Articolul 85 alineatul (1) din cod

17

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip A
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

18

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip B
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

19

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip C
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

20

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip D
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

21

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip E
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

22

Autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare
ca antrepozit vamal de tip F
[articolul 100 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și
articolele 526 și 527 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

Autorizații pentru un antrepozit vamal public de tip I
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)

Autorizații pentru un antrepozit vamal public de tip II
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)

Autorizații pentru un antrepozit vamal privat
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)

Autorizații pentru un antrepozit vamal privat
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)

Autorizații pentru un antrepozit vamal privat
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)

Autorizații pentru un antrepozit vamal public de tip III
(articolele 211 și 240-243 din cod și articolele 161-183
din prezentul regulament)
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▼B
Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93

23

24

Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regu
lament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/
2447

Autorizații pentru zone libere de control tip I

Autorizații pentru zone libere

[articolele 166-176 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 799-812 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

(articolele 243-249 din cod)

Autorizații pentru zone libere de control tip II

Autorizații pentru un antrepozit vamal

[articolele 166-176 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 799-804 și 812 din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93]

Autoritățile vamale decid, după data de 1 mai 2016,
cărui tip de antrepozit vamal îi sunt asimilate aceste
zone libere.

De pus în aplicare la nivel național

(articolele 240-242 din cod și articolele 161-183 din
prezentul regulament)
25

Autorizații pentru un antrepozit liber

Autorizații pentru un antrepozit vamal

[articolele 166-176 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 799-804 și 812 din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93]

Autoritățile vamale decid, fără întârziere, cărui tip de
antrepozit vamal îi sunt asimilate aceste antrepozite
libere.
(articolele 240-242 din cod și articolele 161-183 din
prezentul regulament)

26

Autorizație pentru utilizarea unor sigilii speciale
[articolele 372 alineatul (1) litera (b)-378 și
articolul 386 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

Autorizație pentru utilizarea unor sigilii speciale, atunci
când sigilarea este cerută pentru a asigura identificarea
mărfurilor plasate sub regimul de tranzit unional
[articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod, articolele
191 și 197 din prezentul regulament și articolele 313 și
317 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/
2447]

27

28

29

Autorizație pentru perfecționarea pasivă

Autorizație pentru perfecționarea pasivă

[articolele 84-90 și 145-160 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 și articolele 496-523 și 585-592 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

[articolele 210-225 și 255, 259-262 din cod și articolele
163, 164, 166, 169, 171-174, 176, 178, 179, 181, 240,
242, 243 din prezentul regulament și articolele 259-264
și articolele 266, 267, 268 și 271 din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/2447]

Autorizație de import temporar

Autorizație de admitere temporară

[articolele 84-90 și 137-144 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 și articolele 496-523 și 553-584 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]

[articolele 210-225 și 250-253 din cod și articolele 163165, 169, 171-174, 178, 179, 182, 204-238 din
prezentul regulament și articolele 258, 260-264, 266270, 322 și 323 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447]

Autorizație de destinație finală

Autorizație de destinație finală

[articolele 21 și 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/
92 și articolele 291-300 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]

[articolele 210-225 și 254 din cod și articolele 161-164,
169, 171-175, 178, 179, 239 din prezentul regulament
și articolele 260-269 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447]

