ANEXA Nr. 1 a)
la regulament
MODEL DE FORMULAR PENTRU SOLICITARE DE INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII (ITO)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

SOLICITARE DE INFORMAŢIE TARIFARĂ OBLIGATORIE (ITO)

1 Solicitant (nume şi adresă complete)

Rezervat Autorităţii Naţionale a Vămilor
Numărul înregistrării:
Locul recepţiei:
Data recepţiei: Anul

____

Luna _

_ Ziua _ _

Imagine de scanat: Da  ... Nu 
Data emiterii: Anul

Nr. telefon:

____

Luna _

_ Ziua _ _

Persoana însărcinată cu emiterea:
Toate probele returnate: 

Nr. fax:
E-mail:
2 Titular(nume şi adresă complete)

(confidenţial)

Notă importantă
Prin semnarea declaraţiei, solicitantul îşi asumă responsabilitatea
exactităţii şi caracterului complet a informaţiilor din acest formular şi din
toate foile suplimentare anexate acestuia. Solicitantul acceptă faptul că
aceste informaţii şi eventualele fotografii, schiţe, broşuri etc., cuprinse în
această solicitare sau obţinute (sau susceptibile de a fi obţinute) de
administraţie şi care nu au avut specificaţia confidenţial ca în cazul
rubricilor 2 şi 9, pot fi făcute publice prin Internet.

Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:
3 Agentul
complete)

sau

reprezentantul

(nume

şi

adresă

4 Reemiterea unei ITO
Dacă solicitaţi reemiterea unei ITO, vă rugăm să completaţi
această rubrică:
Numărul de referinţă al ITO:

Nr. telefon:
Nr. fax:

Valabil din: Anul

____

Luna _

_ Ziua _ _

Cod nomenclatură: …………….................................

E-mail:
5 Nomenclatura vamală

6 Tipul operaţiunii

Vă rugăm să indicaţi în care nomenclatură să fie clasificate
mărfurile:

Această solicitare face obiectul unei operaţiuni de import sau
export preconizate?






Sistem armonizat (SA)

7 Clasificarea avută în vedere

Nomenclatura combinată (NC)

Vă rugăm să indicaţi unde se clasifică mărfurile, conform opiniei
dvs.

Da 

TARIR

Nu 

Cod nomenclatură: ……………………………..

Altele (precizaţi) : …………………………

8 Descrierea mărfurilor
Indicaţi dacă este cazul compoziţia exactă a mărfurilor, metoda de analiză utilizată, tipul de procedeu de fabricaţie utilizat,
valoarea (incluzând componentele), modul de utilizare al mărfurilor şi denumirea comercială uzuală şi, dacă este cazul,
prezentarea în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul în cazul bunurilor prezentate în seturi. (Vă rugăm să utilizaţi foi
suplimentare în cazul în care aveţi nevoie de mai mult spaţiu).

1

9 Denumirea comercială şi informaţii suplimentare*

(Confidenţial)

Vă rugăm să precizaţi care din informaţiile anexate conform rubricii 10 a acestei solicitări sau obţinute (sau susceptibile de a fi
obţinute) de Autoritatea Naţională a Vămilor trebuie considerate confidenţiale:

10 Probe etc.
Vă rugăm să precizaţi care din următoarele elemente sunt incluse în solicitarea dvs.
Descriere  Pliante



Fotografii



Probe



Altele



Da 

Doriţi ca probele să vă fie returnate?

Nu 

Costurile speciale suportate de autoritatea vamală ca urmare a analizelor, rapoartelor de expertiză sau a returnării probelor
vor fi facturate solicitantului.
11 ITO deţinute de alţi titulari*
Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi cunoştinţă de ITO emise altor titulari pentru produse identice sau similare.
Da 

Nu 

Dacă da, precizaţi:

Număr de referinţă al ITO:

Număr de referinţă al ITO:

Data începerii valabilităţii: Anul_ _ _ _Luna_ _Ziua_ _

Data începerii valabilităţii: Anul_ _ _ _Luna_ _Ziua_ _

Cod nomenclatură:

Cod nomenclatură:

12 Data şi semnătura
Număr de referinţă al dvs.:
Data: Anul _ _ _ _ Luna _ _ Ziua _ _
Semnătura:
Rezervat Autorităţii Naţionale a Vămilor

* Vă rugăm să utilizaţi foi suplimentare în cazul în care aveţi nevoie de mai mult spaţiu.
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ANEXA Nr. 1 b)
la regulament
MODEL DE FORMULAR PENTRU NOTIFICAREA INFORMAŢIILOR TARIFARE OBLIGATORII
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR - INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII

EXEMPLAR PENTRU TITULAR

1

1 Autoritatea vamală competentă
Autoritatea Naţională a Vămilor

2 Număr de referinţă al ITO

3 Titular (nume şi adresă)

4 Data începerii valabilităţii

confidenţial

Notă importantă:

ITO

5 Data şi nr. de referinţă al solicitării

Conform dispoziţiilor art. 39(1) din Codul vamal al României,
această ITO este valabilă timp de şase ani de la data
începerii valabilităţii.
Informaţiile furnizate sunt înregistrate în baza de date a
Autorităţii Naţionale a Vămilor, în scopul aplicării
Regulamentului de aplicare a Codului vamal. Informaţiile
conţinute în această ITO, inclusiv eventualele fotografii,
schiţe, broşuri etc., cu excepţia informaţiilor cuprinse în
rubricile 3 şi 8, pot fi făcute publice prin Internet.

6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

1
7 Descrierea mărfurilor:

8 Denumirea comercială şi date suplimentare:

confidenţial

9 Motivarea clasificării mărfurilor

10 Informaţia este eliberată pe baza elementelor următoare furnizate de solicitant:
Descriere

Pliante

Locul: BUCUREŞTI

Fotografii

Probe

Altele

Semnătura

Data:

Ştampila

3

EXEMPLAR PENTRU AUTORITATEA VAMALĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR - INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII
2
1 Autoritatea vamală competentă
2 Număr de referinţă al ITO
Autoritatea Naţională a Vămilor

3 Titular (nume şi adresă)

confidenţial

ITO

4 Data începerii valabilităţii

Notă importantă:

5 Data şi nr. de referinţă al solicitării

Conform dispoziţiilor art. 39(1) din Codul vamal al României,
această ITO este valabilă timp de şase ani de la data
începerii valabilităţii.
Informaţiile furnizate sunt înregistrate în baza de date a
Autorităţii Naţionale a Vămilor, în scopul aplicării
Regulamentului de aplicare a Codului vamal. Informaţiile
conţinute în această ITO, inclusiv eventualele fotografii,
schiţe, broşuri etc., cu excepţia informaţiilor cuprinse în
rubricile 3 şi 8, pot fi făcute publice prin Internet.

6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

2
7 Descrierea mărfurilor

8 Denumirea comercială şi date suplimentare

confidenţial

9 Motivarea clasificării mărfurilor

10 Informaţia este eliberată pe baza elementelor următoare furnizate de solicitant:
Descriere

Pliante

Fotografii

Probe

Locul: BUCUREŞTI

Altele
Semnătura

Data:

Ştampila

4

ITO

EXEMPLAR PENTRU AUTORITATEA VAMALĂ

2

11 Autoritatea vamală competentă
Autoritatea Naţională a Vămilor

12 Număr de referinţă al ITO

2
13 Cuvinte cheie:
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ANEXA Nr. 1 c)
la regulament
MODEL DE FORMULAR PENTRU NOTIFICAREA INFORMAŢIILOR DE ORIGINE OBLIGATORII

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR – INFORMAŢII DE ORIGINE OBLIGATORII
2 Număr de referinţă al IOO
1 Autoritatea vamală competentă
Autoritatea Naţională a Vămilor

IOO

3 Data începerii valabilităţii
4 Titular (nume şi adresă)

(confidenţial)

5 Data şi nr. de referinţă al solicitării
6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală
(aceasta clasificare este doar orientativă şi nu este obligatorie pentru
autoritatea vamală decât în cazul unei ITO menţionate în caseta 15)

Notă importantă:
Conform dispoziţiilor art. 39(1) din Codul vamal, această IOO este valabilă timp de trei ani de le data începerii valabilităţii. Informaţiile furnizate sunt
înregistrate în baza de date a Autorităţii Naţionale a Vămilor, în scopul aplicării Regulamentului de aplicare a Codului vamal.
Titularul trebuie să facă dovada că mărfurile respective şi circumstanţele care au determinat originea sunt conforme în toate privinţele cu cele
descrise în informaţia obligatorie prezentată.

7 Descrierea mărfurilor:

şi (dacă este necesar) compoziţia lor şi metodele de determinare a acesteia; denumirea comercială

8 Ţara de origine şi baza legală (nepreferenţial/preferenţial; acordul de comerţ liber)

6

(confidenţial)

9 Justificarea acordării originii de către autoritatea vamală (mărfuri obţinute în întregime, ultima
transformare substanţială, prelucrare sau transformare suficientă, cumul de origine, altele)

Locul: BUCUREŞTI

Semnătura

Data:

Ştampila

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR – INFORMAŢII DE ORIGINE OBLIGATORII
10 Preţul ex-works (daca este necesar)
11 Nr. de referinţă al IOO
12 Materiale utilizate
(dacă este necesar)

(confidenţial)
Ţara de origine
Poziţia tarifara/
codul tarifar

7

Valoare

IOO

(confidenţial)

Locul: BUCUREŞTI

Semnătura

Data:

Ştampila

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR – INFORMAŢII DE ORIGINE OBLIGATORII
13 Nr. de referinţă al IOO

8

IOO

14 Descrierea prelucrării necesare pentru a obţine originea (daca este necesar)

15 Numărul de referinţă al ITO existente
16 Informaţia este eliberată pe baza elementelor următoare furnizate de solicitant:
Descriere

Pliante

Fotografii

Probe

Locul: BUCUREŞTI

Semnătura

Data:

Ştampila

9

Altele

(confidenţial)

