ANEXA Nr. 31
la regulament

Lista manipulărilor uzuale prevăzute la art. 390 şi 489
Cu excepţia dispoziţiilor contrare, manipulările uzuale descrise mai jos nu pot avea
loc, dacă dau naştere la un cod tarifar diferit în NC la nivel de opt cifre.
Manipulările uzuale următoare nu pot fi autorizate dacă, în opinia autorităţii vamale
operaţiunile sunt de natură să ducă la creşterea riscului de fraudă.
1. Ventilarea, uscarea, vânturarea, desprãfuirea, operaţiunile simple de curãţare, reparare a
ambalajului, reparaţii simple ale stricãciunilor survenite pe durata transportului sau depozitării
în măsura în care privesc simple operaţiuni, aplicarea sau înlãturarea învelişurilor de
protecţie utilizate pentru transport;
2. Reconstituirea mărfurilor după transport;
3. Inventarierea, prelevarea de mostre, sortarea, cernutul, filtrarea mecanică şi cântărirea
mărfurilor;
4. Eliminarea elementelor deteriorate sau contaminate;
5. Conservarea prin mijloace de pasteurizare, sterilizare, iradiere sau adăugare de agenţi de
conservare;
6. Tratament împotriva paraziţilor;
7. Tratament anticoroziv;
8. Tratament:
-prin simpla creştere a temperaturii, fără tratamente complementare sau procese de
distilare, sau
-prin simpla scădere a temperaturii;
chiar şi în cazurile în care acestea determină schimbarea codului tarifar NC la nivel de
opt cifre.
9. Tratament electrostatic, descreţirea sau călcarea textilelor;
10. Tratament constând în :
- înlăturarea codiţelor şi/sau scoaterea sâmburilor din fructe, tăierea în bucăţi şi
separarea fructelor sau legumelor uscate, rehidratarea fructelor sau,
- deshidratarea fructelor chiar dacă aceasta determinã schimbarea codului tarifar NC
la nivel de opt cifre.
11. Desărare, curăţare, tăbăcirea pieilor.
12. Adăugarea de mărfuri, sau adăugarea sau înlocuirea de piese accesorii în măsura în
care acestă operaţiune este relativ limitată sau este destinată punerii în conformitate cu
normele tehnice şi care nu schimbă natura şi nici nu îmbunăţesc performanţele mărfurilor
originale. Acestă operaţiune poate determina schimbarea codului tarifar NC la nivel de opt
cifre pentru mărfurile adăugate sau utilizate prin înlocuire;
13. Diluarea sau concentrarea lichidelor, fără tratament complementar sau un proces de
distilare, chiar dacă acestea determinã schimbarea codului tarifar NC la nivel de opt cifre;
14. Amestecul intre mărfuri de acelaşi fel, de calităţi diferite, pentru a obţine o calitate
constantă sau o calitate impusă de client, fără a modifica natura mărfurilor.

15. Separarea sau decuparea dimensiunii mărfurilor, doar dacă sunt implicate simple
operaţiuni.
16. Ambalarea, dezambalarea, înlocuirea ambalajului, decantarea sau simplul transfer între
recipienţi, chiar dacă acestea determinã schimbarea codului tarifar NC la nivel de opt cifre,
aplicarea, înlăturarea şi modificarea mărcilor, sigiliilor, etichetelor, însemnelor de preţ sau a
altor semne distinctive similare.
17. Testarea, ajustarea, reglarea şi punerea în stare de funcţionare a maşinilor, aparatelor şi
vehiculelor, în principal pentru verificarea conformităţii cu normele tehnice, doar dacă sunt
implicate simple operaţiuni.
18. Operaţiuni de mătuire a elementelor de ţevărie (denumite comercial fittinguri) pentru
adaptarea lor la cerinţele anumitor pieţe.
19. Orice manipulare uzuală, alta decât cele menţionate mai sus, destinată a îmbunătăţi
prezentarea sau calitatea vandabilă a mărfurilor de import sau a pregăti distribuirea sau
revânzarea lor, în condiţiile în care aceste activităţi nu schimbă felul sau nu îmbunătăţesc
performanţele mărfurilor iniţiale. Atunci când apar costuri pentru manipulări uzuale, astfel de
costuri sau o creştere a valorii nu se iau în considerare pentru calculul drepturilor de import
cu condiţia ca declarantul să furnizeze o dovadă a acestor costuri. Totuşi, valoarea în vamă,
felul şi originea mărfurilor străine utilizate în aceste operaţiuni sunt luate în considerare
pentru calculul drepturilor de import.

