ANEXA Nr. 12 a)
la regulament
ROMÂNIA
CERERE DE AUTORIZARE
pentru un regim vamal economic /tratament tarifar favorabil pentru o destinaţie finală
(Articolele 235, 236, 359 şi 362 )
Notă: Pentru completarea acestui formular consultaţi instrucţiunile de completare

Rezervat utilizării pentru vamă

2. Regim vamal

3. Tipul cererii

Original

1. Solicitant

5. Locul şi tipul contabilităţii/evidenţelor
6. Termenul de valabilitate al autorizaţiei
a
B
7. Mărfurile destinate a fi plasate sub regim vamal
Codul NC
Descriere

4. Formular
suplimentar

Cantitate

Valoare

8. Produse compensatoare sau transformate
Codul NC
Descriere

Rata de
randament

9. Informaţii privind activităţile planificate:
10. Condiţii economice
11. Biroul(urile) vamal(e)
a de plasare
b de încheiere
c
de control
12. Identificare

14. Proceduri simplificate
a
15. Transfer
16. Informaţii suplimentare

13.Termen
(luni)

de

încheiere

b

17.
Semnătura............................................................
Data ....................................................
Nume .................................................................

ANEXA Nr. 12 b)
la regulament
ROMÂNIA
CERERE DE AUTORIZARE
pentru funcţionarea unui antrepozit vamal sau pentru recurgerea la regim într-un
antrepozit de tip E
Formular suplimentar

Original

18. Tipul de antrepozit
19. Antrepozit sau instalaţii de stocaj (tip E)
20. Termenul pentru depunerea inventarului mărfurilor
21. Rata pierderilor
22. Stocaj de mărfuri care nu plasate sub regimul vamal de antrepozitare
Cod NC

Descriere

Categoria / regimul vamal

23. Manipulari uzuale
24. Scoatere temporară. Scop:
25. Informaţii suplimentare

26.
Semnătura...................................................
Data..........................................................
Nume.......................................................

ANEXA Nr. 12 c)
la regulament
ROMÂNIA
CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfecţionare activă
Formular suplimentar

Original

18. Mărfuri echivalente
Cod NC

Descriere

19. Export anticipat
20. Punere în liberă circulaţie fără depunerea declaraţiei vamale
21. Informaţii suplimentare

22.
Semnătura .................................................
Data ...........................................................
Nume ...........................................................

ANEXA Nr. 12 d)
la regulament
ROMÂNIA
CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfecţionare pasivă
Formular suplimentar

Original

18. Sistem
19. Produse de înlocuire
Cod NC

Descriere

20. Art. 167 alin. (2) din cod
21. Art. 447 alin. (2) din regulament

22. Informaţii suplimentare

23.
Semnătura...................................................
Nume.......................................................

Data..........................................................

ANEXA Nr. 12 e)
la regulament
ROMÂNIA
AUTORIZAŢIE
de regim vamal economic/tratament tarifar favorabil pentru o destinaţie finală

RO................................................................
(Numărul autorizaţiei)
Autoritatea emitentă

Original

1. Titularul autorizaţiei

1a. Aceasta decizie se referă la cererea dvs. :
număr de înregistrare:
2. Regim vamal

3. Tip de autorizaţie

4. Formulare
suplimentare

5. Locul şi tipul contabilităţii/evidenţelor
6. Termenul de valabilitate al autorizaţiei
a

b

7. Mărfurile destinate a fi plasate sub regim vamal:
Cod NC
Descriere

Cantitate

Valoare

8. Produse compensatoare sau transformate:
Cod NC

Descriere

Rata de
randament

9. Informaţii privind activităţile planificate:
10. Condiţii economice
11. Biroul(urile) vamal(e)
A
de plasare:
B
de încheiere:
C
de control:
12. Identificare

13. Termen de încheiere (în luni)

14. Proceduri simplificate
a
b
15. Transfer
16. Informaţii suplimentare/ condiţii (de ex.cerinţe în materie de garantare)
17.
Semnătura
Data
Ştampila
Nume

ANEXA Nr. 12 f)
la regulament
ROMÂNIA
AUTORIZAŢIE
pentru funcţionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea unui
antrepozit de tip E
Formular suplimentar

Original

18. Tipul de antrepozit

RO...............................................................
(Numărul autorizaţiei)
Număr de identificare al
antrepozitului

19. Antrepozitare sau instalaţii de stocaj (tip E)
20. Termenul pentru depunerea inventarului mărfurilor
21. Rata pierderilor
22. Stocarea de mărfuri care nu sunt plasate sub regimul vamal de antrepozitare
Cod NC

Descriere

Categoria / regimul vamal

23. Manipulări uzuale
24. Scoatere temporară. Scopul:
25. Informaţii suplimentare
26.

Semnătura

Data

Nume

Ştampila

ANEXA Nr. 12 g)
la regulament
ROMÂNIA
AUTORIZAŢIE
de perfecţionare activă
Formular suplimentar
RO................................................................
(Numărul autorizaţiei)
18. Mărfuri echivalente
Descriere

Original

Cod NC

19. Export anticipat
20. Punere în liberă circulaţie fără depunerea declaraţiei vamale
21. Informaţii suplimentare

22.
Semnătura
Data

Ştampila
Nume

ANEXA Nr. 12 h)
la regulament
ROMÂNIA
AUTORIZAŢIE
de perfecţionare pasivă
Formular suplimentar
RO...............................................................
(Numărul autorizaţiei)

Original

18. Sistem
19. Produse de înlocuire
Cod NC

Descriere

20. Art. 167 alin. (2) din cod
21. Art. 447 alin. (2) din regulament
22. Informaţii suplimentare
23.
Semnătura
Data

Ştampila
Nume

ANEXA Nr. 12 i)
la regulament
Instrucţiuni de completare a formularelor de cerere şi de autorizaţie
Titlul I
Informaţii de indicat în diferitele rubrici din formularul de cerere
Observaţie generală:
Dacă nu se specifică altfel, referinţele privesc regulamentul de aplicare a Codului Vamal
1. Solicitant
Se indică numele şi prenumele şi adresa completa a solicitantului. Solicitantul este persoana
în numele căreia se eliberează autorizaţia.
2. Regim vamal
Se indică regimul vamal pentru care mărfurile descrise în rubrica 7 sunt destinate a fi plasate.
Regimurile vamale în cauză sunt următoarele:
- punere în liberă circulaţie cu destinaţie finală;
- antrepozitare vamală;
- perfecţionare activă – sistemul cu suspendare;
- perfecţionare activă – sistemul cu rambursare;
- transformare sub control vamal;
- admitere temporară;
- perfecţionare pasivă;
3. Tip de cerere
Tipul de cerere trebuie indicat in aceasta rubrica folosind unul sau mai multe din următoarele
coduri :
1 = prima cerere
2 = cerere de modificare sau de reînoire a autorizaţiei (caz în care se indică numărul
autorizaţiei corespunzătoare)
3 = (se utilizează din momentul aderării)
4 = cerere de autorizare succesivă (perfecţionare activă)
4. Formular suplimentar
Se indică dacă se foloseşte un formular suplimentar. Formularele suplimentare sunt prevăzute
pentru următoarele regimuri vamale: antrepozitare vamală, perfecţionare activă (dacă este
necesar) şi perfecţionare pasivă (dacă este necesar).
5. Locul şi tipul contabilităţii/evidenţelor

Se indică locul unde este ţinută contabilitatea. Acesta este locul unde sunt ţinute datele
comerciale, fiscale sau alte date contabile ale solicitantului sau locul în care aceste date sunt
ţinute în contul său. Se indică şi tipul de contabilitate prezentând informaţii detaliate privind
sistemul utilizat.
Se indică şi tipul evidenţelor / evidenţe operative utilizate pentru regimul vamal. Prin evidenţe
se înţelege ansamblul informaţiilor şi elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca
autoritatea vamală să poată asigura supravegherea şi controlul regimului.
Notă: Daca este prevăzută utilizararea unui antrepozit de tip B, rubrica 5 nu se completează.
În cazul admiterii temporare, rubrica 5 trebuie completată doar la cererea autorităţii vamale.

6. Termenul de valabilitate al autorizaţiei
a

b

Se indică în rubrica 6a data solicitată de la care autorizaţia produce efecte (ziua/luna/anul). În
principiu, autorizaţia produce efecte de la data emiterii ei. În acest caz, se indică expresia
“data emiterii”. La cererea autorităţii vamale, data expirării autorizaţiei poate fi menţionată în
rubrica 6b.
7. Mărfurile de plasat sub regimul vamal
Cod NC

Descriere

Cantitate

Valoare

-Codul NC
Această rubrică se completează conform nomenclaturii combinate ( cod NC de opt cifre).
-Descriere
Prin descrierea mărfurilor se înţelege descrierea comercială şi/sau tehnică a acestora.
-Cantitate
Se indică cantitatea estimată de mărfurilor, de plasat sub regim vamal
-Valoare
Se indică valoarea estimată a mărfurilor care se intenţionează de plasat sub regim vamal,
exprimată în lei.
Notă:
Destinaţie finală
1. Daca cererea se refera la marfuri altele decat cele vizate la punctul 2 de mai jos se mentioneaza daca
este necesar codul TARIR ( 10 caractere sau 14 caractere ) in sub-rubrica „cod NC”.
2. Daca cererea se refera la marfuri vizate de dispozitii speciale ( partile A si B ) continute de dispozitiile
preliminare ale nomenclaturii combinate (produse destinate anumitor categorii de vapoare si platforme de
foraj sau de exploatare / aeronave civile si produse destinate aeronavelor civile) codurile NC nu sunt
cerute. De exemplu, solicitantii ar putea declara in sub-rubrica „Descriere”: „Aeronave civile si partile lor /
dispozitii speciale, partea B din NC”. In plus datele referitoare la codul NC, cantitatea si valoarea marfurilor
pot fi omise.
Antrepozit vamal:
Dacă cererea priveşte un număr de articole pentru mărfuri diferite, se poate indica menţiunea „diverse” în
sub-rubrica „Cod NC”. În acest caz, în sub-rubrica „Descriere” se înscrie natura mărfurilor ce urmează a fi
antrepozitate. Nu este necesară furnizarea informaţiilor referitoare la codul NC, cantitatea şi valoarea
mărfurilor.
Perfecţionarea activă şi pasivă:
Codul NC: poate fi menţionat codul din patru cifre. Totuşi, codul din opt cifre trebuie furnizat dacă:
- este prevăzută recurgerea la compensarea prin echivalenţă sau a sistemului de schimburi standard;

- se aplică art. 447 alin. (2),
- autoritatea vamală solicită în conformitate cu primul alineat al art. 361
Descriere: descrierea comercială sau tehnică trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari şi precişi
pentru a permite luarea unei decizii privind cererea. În cazul în care se recurge la compensarea prin
echivalenţă sau sistemul de schimburi standard este vizat, trebuie furnizate datele referitoare la calitatea
comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor.
Cantitate: această menţiune poate fi omisă dacă nu se intenţionează recurgerea la echivalenţă.
Valoare: această menţiune poate fi omisă atunci când cantitatea nu este cerută

8. Produse compensatoare sau transformate
Cod NC

Descriere

Rata de randament

Se indică datele referitoare la ansamblul produselor compensatoare rezultate din operaţiunile
indicate, şi când este cazul produsele compensatoare principale (PCP) sau produsele
compensatoare secundare ( PCS).
Cod NC şi descrierea:
A se vedea rubrica 7.
Rata de randament:
Se indică rata de randament estimată sau metoda prin care rată trebuie determinată.
9. Informaţii privind operaţiunile planificate
Se descrie natura activităţilor planificate (de ex., detalii referitoare la operaţiunile efectuate în
cadrul unui contract de procesare sau tipul manipulărilor uzuale) ce urmează a fi efectuate cu
mărfurile în cadrul regimului vamal solicitat. Se indică locul sau locurile în care se desfăşoară
aceste operaţiuni.
Notă :
În cazul «destinaţiei finale », se indică destinaţia finală avută în vedere şi locul sau locurile în care
mărfurile primesc această destinaţie finală.

În anumite cazuri se indică: numele, adresa şi tipul de activitate al altor operatori implicaţi.
Dacă se intenţionează un transfer de drepturi şi obligaţii (conform art.104 alin. (3) şi art. 112 din Cod)
se indică în rubrica 9, dacă este posibil, informaţiile disponibile despre persoana către care aceste
drepturi şi aceste obligaţii sunt transferate.

10. Condiţii economice

Solicitantul trebuie să indice motivele care justifică îndeplinirea condiţiilor economice
În mod special pentru:
- antrepozitul vamal: să demonstreze existenţa unei motivaţii economice de antrepozitare,
- perfecţionarea activă: să demonstreze existenţa unei motivaţii economice de prelucrare pentru

mărfurile menţionate în rubrica nr. 7;

- transformarea sub control vamal: să demonstreze că recurgerea la acest regim vamal contribuie la
crearea sau menţinerea unei activităţi in România.

Notă:
În cazurile:
- destinaţiei finale nu se completează rubrica nr. 10;
- admiterii temporare este necesar să se indice articolul (articolele) care constituie baza legală a
solicitării precum şi informaţii referitoare la proprietarul mărfurilor menţionate în rubrica nr. 7;
- perfecţionării pasive se completează rubrica nr. 10 doar la solicitarea autorităţii vamale conform art.
446 ( 1) din regulament.

11. Biroul(urile) vamal(e)
A

de plasare

B

de încheiere

C

de control

Se indică biroul sau birourile vamale avute în vedere
Notă:
În cazul destinaţiei finale rubrica 11b nu se completează

12. Identificare
Se indică în rubrica 12 mijlocul de identificare avut în vedere prin folosirea unuia sau a mai
multor coduri din următoarele:
1 = numărul de serie sau de fabricatie
2 = sigilii, marcaje, indicii ataşate sau alte marcaje distinctive
3 = fişa de informaţii INF
4 = prelevare de mostre, ilustraţii sau descrieri tehnice
5 = analize
6 = documente cu informaţii reproduse în Anexa nr. 45 (doar pentru perfecţionare pasivă)
7 = alte mijloace de identificare (detaliate în rubrica 16 „informaţii suplimentare”)
8 = fără măsuri de identificare în conformitate cu art. 159 fraza a doua din cod (doar pentru
admitere temporară)
Notă:
În cazul antrepozitului vamal, completarea este necesară în cazul mărfurilor cu prefinanţare sau la
solicitarea autorităţii vamale.
Rubrica 12 nu se completează în cazul perfecţionării active cu utilizarea mărfurilor echivalente,
perfecţionării pasive cu schimb de mărfuri în sistem standard sau când se aplică art. 447 alin. (2).
În locul rubricii 12 se completează rubrica 18 din formularul suplimentar „perfecţionare activă” sau
rubricile 19 sau 21 din formularul suplimentar „perfecţionare pasivă”.

13. Termenul de încheiere (în luni)
Se indică termenul estimat, necesar pentru efectuarea operaţiunilor sau utilizarea mărfurilor
în cadrul regimului vamal solicitat prevăzut la rubrica 2. Termenul curge de la plasarea
mărfurilor sub regimul vamal. Acest termen se încheie atunci când mărfurile sau produsele au
primit o nouă destinaţie vamală admisă şi pentru care se solicită, atunci când este necesar, fie
rambursarea drepturilor de import în cazul regimului de perfecţionare activă (sistemul cu
rambursare) sau exonerarea totală sau parţială a drepturilor de import la punerea în liberă
circulaţie din perfecţionare pasivă.

Notă:
- în cazul destinaţiei finale se indică termenul necesar pentru care mărfurile primesc destinaţia avută
în vedere sau pentru transferul acestora către alt titular de autorizaţie.
- în cazul antrepozitului vamal, termenul nu este limitat şi în consecinţă nu se indică.
- în cazul perfecţionării active: atunci când termenul de încheiere expiră la o dată precisă pentru
ansamblul de mărfuri plasate sub regim în cadrul unei anumite perioade, autorizaţia poate să prevadă
că termenul de încheiere este automat prelungit pentru ansamblul de mărfuri care se află sub regim
la data respectivă. Dacă această simplificare este cerută, se indică menţiunea: „art. 402 alin. (2) din
regulament” iar informaţiile se indică în rubrica 16.

14. Proceduri simplificate
a

b

Rubrica 14 a:
Atunci când este prevăzută utilizarea unei proceduri simplificate de plasare, se precizează
unul sau mai multe din următoarele coduri:
1 = declarare incompletă (art. 194 alin. (1))
2 = procedură de declarare simplificată (art.194 alin. (2))
3 = declararea prin înregistrarea în evidenţe, cu prezentarea mărfurilor la vamă (art. 194 alin.
(3))
4 = declararea prin înregistrarea în evidenţe, cu dispensă de la prezentarea mărfurilor la
vamă (art.194 alin. (3))
Rubrica 14 b:
Atunci când este prevăzută utilizarea unei proceduri simplificate de încheiere, se precizează
unul sau mai multe din următoarele coduri:
Identice cu cele de la rubrica 14 a.
Notă:
În cazul destinaţiei finale rubrica 14 b nu se completează

15. Transfer
Atunci când se are în vedere un transfer de mărfuri sau produse, se indică formalităţile de
transfer propuse, folosind unul sau mai multe din codurile următoare :
1 = transfer fără formalităţi vamale între diferitele locuri înscrise în cererea de autorizare ;
2 = transfer de la biroul vamal de plasare către instalaţiile solicitantului sau ale operatorului
sau locul de utilizare sub acoperirea declaraţiei de plasare sub regimul vamal ;
3 = transfer către biroul vamal de încheiere în vederea reexportului sub acoperirea regimului
vamal
4 = transfer de la un titular la un alt titular conform Anexei nr. 39
Notă:
Se va indica în rubrica 16 procedura propusă.

5 = exemplarul de control T5 (doar în cazul destinaţiei finale)

6 = alte documente (doar în cazul destinaţiei finale; se precizează în rubrica 16).
Notă:
Transferul nu este posibil atunci când locul de plecare sau de sosire al mărfurilor este un antrepozit de
tip B.

16. Informaţii suplimentare
Se indică toate informaţiile suplimentare considerate utile.

17.
Semnătura………………………

Data…………………..

Nume………………………………...

Dacă se utilizează un formular suplimentar, se
corespunzătoare (22, 23 sau 26 ale acestuia).

completează

numai

în rubricile

Titlul II
Observaţii cu privire la formularele suplimentare

Formularul suplimentar„antrepozit vamal”
18. Tip de antrepozit
Se indică unul dintre următoarele tipuri:
Tip A, B, C, D sau E.
19. Antrepozitare sau instalaţii de stocare (tip E)
Se indică locul precis destinat a fi utilizat ca antrepozit vamal sau, atunci când cererea
priveşte un antrepozit de tip E, ca instalaţii de stocare.
20. Termen pentru depunerea inventarului de mărfuri
Se propune un termen pentru depunerea inventarului de mărfuri.
21. Rata pierderilor
Se indică, dacă este cazul, ratele pierderilor.

22. Stocarea de mărfuri care nu sunt plasate sub regimul vamal
Codul NC

Descriere

Categorie / regim vamal

Codul NC şi descrierea
Atunci când este prevăzută recurgerea la sistemul de stocare comună, se indică codul NC
de 8 cifre, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor. În toate celelalte
cazuri, descrierea comercială şi/sau tehnică este suficientă. Dacă stocarea de mărfuri care
nu sunt plasate sub regimul vamal acoperă mai multe articole pentru mărfuri diferite, poate fi
indicată menţiunea „diverse” în sub-rubrica „Codul NC”. În acest caz, se descrie natura
mărfurilor care vor fi antrepozitate în sub-rubrica „Descriere”.
Categorie/regimul vamal
Se indica în coloana „Categorie/regim vamal” codul (codurile) corespunzător(oare):
1 = mărfuri agricole româneşti
2 = mărfuri industriale româneşti
3 = mărfuri agricole străine
4 = mărfuri industriale străine
şi se specifica regimul vamal eventual în cauză.

23. Operaţiuni de manipulări uzuale
Se completează dacă se au în vedere manipulări uzuale.
24. Scoateri temporare. Scop:
Se completează dacă se au în vedere scoateri temporare.
25. Informaţii suplimentare
Se indică toate informaţiile suplimentare considerate utile cu privire la rubricile de la nr.18 la
nr. 24.
Formular suplimentar "perfecţionare activă"
18. Mărfuri echivalente
Codul NC

Descriere

Atunci când este prevăzută recurgerea la sistemul de mărfuri echivalente, se indică codul
NC de 8 cifre, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente
pentru a permite autorităţii vamale să compare mărfurile de import cu mărfurile echivalente.

Codurile prevăzute la rubrica 12 pot fi utilizate pentru a sugera mijloacele necesare care pot
fi utile pentru această comparare. Dacă mărfurile echivalente se află într-un stadiu avansat
de fabricaţie faţă de mărfurile de import se furnizează informaţiile necesare în rubrica 21.
19. Export anticipat
Atunci când este prevăzută recurgerea la exportul anticipat, se indică termenul în cadrul
căruia mărfurile străine trebuie să fie declarate pentru regim, ţinând cont de timpul necesar
pentru aprovizionare şi transport către România.
20. Punere în liberă circulaţie fără depunerea declaraţiei vamale
Atunci când se solicită ca produsele compensatoare sau mărfurile aflate în aceeaşi stare să
fie puse în liberă circulaţie fără formalităţi se indică expresia „ DA”.
21. Informaţii suplimentare
Se indică toate informaţiile suplimentare considerate necesare cu privire la rubricile de la nr.
18 la nr. 20.
Formular suplimentar "perfecţionare pasivă"
18. Sistemul
Atunci când se are în vedere sistemul de schimburi standard, se indică codul(urile)
corespunzător(oare):
1 = sistemul standard de schimb fără import anticipat
2 = sistem standard de schimb cu import anticipat
19. Produse de înlocuire
Codul NC

Descriere

Atunci când este prevăzută recurgerea la sistemul de schimburi standard (posibil doar în
cazul reparării), se indică codul NC de opt cifre, calitatea comercială şi caracteristicile
tehnice ale produselor de înlocuire pentru a permite autorităţii vamale să compare
mărfurile de export temporar cu produsele de înlocuire. Codurile prevăzute la rubrica 12 pot
fi utilizate pentru a sugera mijloacele necesare care pot fi utile pentru această comparare.
20. Art 167 alin.(2) din Cod
Atunci când solicitantul nu este persoana care efectuează operaţiunile de perfecţionare,
autorizaţia poate fi acordată (doar pentru mărfurile de origine română) conform art. 167
alin.(2) din Cod. Atunci când o astfel de autorizaţie este cerută se indică expresia „DA” în
rubrica 20 şi se furnizează informaţiile corespunzătoare.

21. Art. 447 alin. (2) din regulament
Atunci când natura operaţiunilor de perfecţionare nu permite stabilirea faptului că produsele
compensatoare au rezultat din mărfurile de export temporar, autorizaţia nu va fi acordată
decât în anumite cazuri temeinic justificate, cu condiţia ca solicitantul să ofere garanţii
suficiente că mărfurile utilizate în cadrul operaţiunilor de perfecţionare au acelaşi cod NC de
8 cifre, prezintă aceeaşi calitate comercială şi au aceleaşi caracteristici tehnice cu mărfurile
de export temporar. Codurile prevăzute în rubrica 12 pot fi utilizate pentru a sugera
mijloacele necesare care pot fi utile pentru această comparare. Atunci când o astfel de
autorizaţie este cerută, se indică expresia „DA” în rubrica 21 şi se dau detaliile
corespunzătoare.
22. Informaţii suplimentare
Se indică toate informaţiile suplimentare considerate utile cu privire la rubricile de la nr. 18 la
nr. 21.

