ANEXA Nr. 5 a)
la regulament
DECLARAŢIA PENTRU VALOAREA ÎN VAMĂ
Nr. ................. din ..........................
D.V.
1
1. VÂNZĂTOR
Nume:
Adresă:

SPAŢIU DESTINAT BIROULUI VAMAL

2.a) CUMPĂRĂTOR
Nume:
Adresă:
2.b) REPREZENTANT
Nume:
Adresă:
NOTĂ IMPORTANTĂ
Persoana care semnează si depune prezenta declaraţie:
- răspunde de corectitudinea elementelor înscrise în acest
formular si de autenticitatea tuturor documentelor prezentate
în scopul determinării valorii în vamă şi
- se angajează să furnizeze toate informaţiile şi
documentele suplimentare necesare pentru determinarea
valorii în vamă a mărfurilor.

3. Condiţia de livrare

4. Numărul si data facturii

5. Numărul si data contractului

6. Numărul si data deciziilor vamale referitoare la rubricile 7 – 9

Marcaţi cu x căsuţa adecvată
 DA

 NU

Dacă răspunsul este „NU” se va trece la rubrica 8.

 DA

 NU

b) Legătura a influenţat preţul mărfurilor importate?

 DA

 NU

 DA

 NU

 DA

 NU

 DA

 NU

 DA

 NU

7.a) Vânzătorul si cumpărătorul sunt legaţi în sensul art. 15.4* din Acordul privind aplicarea art.
VII GATT 1994?

c) (răspuns facultativ) Valoarea de tranzacţie a mărfurilor importate este foarte apropiată de
o valoare menţionată la art.1.2b) din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994?
În caz afirmativ, faceţi precizări detaliate:

8.a) Există RESTRICŢII referitoare la cedarea sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător,
altele decât restricţiile care:
i) sunt impuse sau cerute de lege sau autorităţile române;
ii) limitează regiunea geografică în care mărfurile pot fi revândute; sau
iii) nu afectează substanţial valoarea mărfurilor.
b) Vânzarea sau preţul sunt subordonate unor CONDIŢII sau unor PRESTAŢII a căror valoare
nu poate fi determinată pentru ceea ce se referă la mărfurile de evaluat ?
Precizaţi natura restricţiilor, condiţiilor sau prestaţiilor, după caz.
Dacă valoarea condiţiilor sau prestaţiilor poate fi determinată, precizaţi suma în rubrica nr.
11.b
9. a) Există REDEVENŢE sau DREPTURI DE LICENŢĂ referitoare la mărfurile importate, pe
care cumpărătorul este ţinut să le achite, fie direct, fie indirect, ca o condiţie a vânzării
mărfurilor de evaluat ?
b) Vânzarea este condiţionată printr-un acord în baza căruia o parte a profitului oricărei
VÂNZĂRI, CESIUNI sau UTILIZĂRi ulterioare a mărfurilor revine direct sau indirect vânzătorului
?

În cazul unui răspuns afirmativ la oricare din întrebări, menţionaţi condiţiile şi, dacă este posibil,
precizaţi suma în rubricile nr. 15, respectiv 16.
10.a) Număr de pagini
*
NOTĂ RELATIVĂ LA RUBRICA NR. 7
suplimentare D.V.1 BIS anexate
1. Persoanele sunt considerate legate dacă:
a) una face parte din direcţia sau consiliul de administraţie al întreprinderii celeilalte şi 10.b) Locul întocmirii:
reciproc;
b) ele sunt legal recunoscute ca asociate;
Data:
c) ele sunt patroni si salariaţi;
d) o persoană oarecare posedă, controlează sau deţine direct sau indirect 5% sau
Semnătura:
mai mult din acţiunile sau părţile emise, cu drept de vot, de una si de cealaltă;
e) una dintre ele controlează pe cealaltă direct sau indirect;
f) amândouă sunt direct sau indirect controlate de o terţă persoană;
g) împreună, ele controlează direct sau indirect o terţă persoană; sau

h) ele sunt membrii ai aceleiaşi familii.
2. Faptul că vânzătorul şi cumpărătorul sunt legaţi nu exclude folosirea unei valori de
tranzacţie (vezi art.1.2 şi Nota relativă la acest articol din Acordul privind aplicarea art.
VII GATT 1994).
SPAŢIU DESTINAT BIROULUI VAMAL

ARTICOL
A. BAZA DE
CALCUL

ARTICOL

ARTICOL

11.a) Preţul net în moneda de facturare (preţul efectiv plătit sau
preţul de plătit pentru tranzacţie la momentul evaluării în scop
vamal)
b) Plăţi indirecte (vezi rubrica 8.b).......................................
(cursul de schimb:
)
12. Total A ( în lei).........................................................

B. ELEMENTE CARE
SE ADAUGĂ

(în lei)(*)

Indicaţi mai jos,
eventualele decizii
anterioare ale
autorităţii vamale
în legătură directă
cu aceste
elemente:

13. Costuri suportate de cumpărător:
a) comisioane, cu excepţia comisioanelor la cumpărare
b) cheltuieli de intermediere
c) costul containerelor şi ambalajelor
14. Produse şi servicii furnizate direct sau indirect de cumpărător
fără cheltuieli sau la costuri reduse si utilizate cu ocazia producerii
si vânzării pentru export a mărfurilor importate:
Atunci când este
corespunzătoare.

cazul,

valorile

reprezintă

o

proporţie

a) materiale, componente, părţi şi elemente similare utilizate cu
ocazia producerii mărfurilor importate ...............................
b) utilaje, matriţe, forme şi elemente similare utilizate cu ocazia
producerii mărfurilor importate ....................................
c) materiale consumate cu ocazia producerii mărfurilor importate
...............................................................................
d) inginerie, dezvoltare, lucrări de artă si design, planuri si schiţe,
executate în altă ţară decât ţara de import si necesare la
producerea mărfurilor importate ........................
15. Redevenţe si drepturi de licenţă (vezi rubrica nr. 9.a) ......
16. Valoarea oricărei părţi a profitului oricărei revânzări, cesiuni
sau utilizări ulterioare a mărfurilor care revine, direct sau indirect,
vânzătorului (vezi rubrica nr. 9.b) ......................
17. Cheltuieli de livrare pe parcurs extern până la frontiera
română:
a) cheltuieli de transport .......................................................
b) cheltuieli de încărcare, de descărcare şi de manipulare conexe
transportului mărfurilor importate ...............................
c) costul asigurării .................................................................
18. Total B .............................................................................

C. ELEMENTE CARE
SE DEDUC

19. Costul transportului după import ......................................

(în lei)*
20. Cheltuieli relative la lucrările de construcţie, de instalare, de
montaj, de întreţinere sau de asistenţă tehnică întreprinse după
import în ce priveşte mărfurile importate ......................
21. Alte cheltuieli (precizate)__________________________
________________________________________________
22. Drepturi si taxe plătite în ţara de import ...........................
23. Total C ............................................................................
24. VALOAREA ÎN VAMĂ DECLARATĂ (A+B-C) .................................................
( )
* Dacă sumele sunt exprimate în monedă străină, se vor indica în această rubrică sumele în monedă străină si cursul de schimb în vigoare
raportat la fiecare element, pentru fiecare articol în parte.

Elementul de valoare

Suma

Cursul de schimb

ANEXA Nr. 5 b)
la regulament
D.V. 1 BIS
SPAŢIU DESTINAT BIROULUI VAMAL

ARTICOL
A. BAZA DE
CALCUL

11.a) Preţul net în moneda de facturare (preţul efectiv plătit sau
preţul de plătit pentru tranzacţie la momentul evaluării în scop
vamal)
b) Plăţi indirecte (vezi rubrica 8.b).......................................
(cursul de schimb:
)
12. Total A ( în lei).........................................................

B. ELEMENTE CARE
SE ADAUGĂ

(în lei)(*)

Indicaţi mai jos,
eventualele decizii
anterioare ale
autorităţii vamale
în legătură directă
cu aceste
elemente:

13. Costuri suportate de cumpărător:
a) comisioane, cu excepţia comisioanelor la cumpărare
b) cheltuieli de intermediere
c) costul containerelor şi ambalajelor
14. Produse şi servicii furnizate direct sau indirect de cumpărător
fără cheltuieli sau la costuri reduse si utilizate cu ocazia producerii
si vânzării pentru export a mărfurilor importate:
Atunci când este
corespunzătoare.

cazul,

valorile

reprezintă

o

proporţie

a) materiale, componente, părţi şi elemente similare utilizate cu
ocazia producerii mărfurilor importate ...............................
b) utilaje, matriţe, forme şi elemente similare utilizate cu ocazia
producerii mărfurilor importate ....................................
c) materiale consumate cu ocazia producerii mărfurilor importate
...............................................................................
d) inginerie, dezvoltare, lucrări de artă si design, planuri si schiţe,
executate în altă ţară decât ţara de import si necesare la
producerea mărfurilor importate ........................
15. Redevenţe si drepturi de licenţă (vezi rubrica nr. 9.a) ......
16. Valoarea oricărei părţi a profitului oricărei revânzări, cesiuni
sau utilizări ulterioare a mărfurilor care revine, direct sau indirect,
vânzătorului (vezi rubrica nr. 9.b) ......................
17. Cheltuieli de livrare pe parcurs extern până la frontiera
română:
a) cheltuieli de transport .......................................................
b) cheltuieli de încărcare, de descărcare şi de manipulare conexe
transportului mărfurilor importate ...............................
c) costul asigurării .................................................................
18. Total B .............................................................................

C. ELEMENTE CARE
SE DEDUC

19. Costul transportului după import ......................................

(în lei)*
20. Cheltuieli relative la lucrările de construcţie, de instalare, de
montaj, de întreţinere sau de asistenţă tehnică întreprinse după
import în ce priveşte mărfurile importate ......................
21. Alte cheltuieli (precizate)__________________________
________________________________________________
22. Drepturi si taxe plătite în ţara de import ...........................
23. Total C ............................................................................

ARTICOL

ARTICOL

24. VALOAREA ÎN VAMĂ DECLARATĂ (A+B-C) .................................................
( )
* Dacă sumele sunt exprimate în monedă străină, se vor indica în această rubrică sumele în monedă străină si cursul de schimb în vigoare
raportat la fiecare element, pentru fiecare articol în parte.
Elementul de valoare

Suma

Cursul de schimb

SPAŢIU DESTINAT BIROULUI VAMAL

ARTICOL
A. BAZA DE
CALCUL

ARTICOL

ARTICOL

11.a) Preţul net în moneda de facturare (preţul efectiv plătit sau
preţul de plătit pentru tranzacţie la momentul evaluării în scop
vamal)
b) Plăţi indirecte (vezi rubrica 8.b).......................................
(cursul de schimb:
)
12. Total A ( în lei).........................................................

B. ELEMENTE CARE
SE ADAUGĂ

(în lei)(*)

Indicaţi mai jos,
eventualele decizii
anterioare ale
autorităţii vamale
în legătură directă
cu aceste
elemente:

13. Costuri suportate de cumpărător:
a) comisioane, cu excepţia comisioanelor la cumpărare
b) cheltuieli de intermediere
c) costul containerelor şi ambalajelor
14. Produse şi servicii furnizate direct sau indirect de cumpărător
fără cheltuieli sau la costuri reduse si utilizate cu ocazia producerii
si vânzării pentru export a mărfurilor importate:
Atunci când este
corespunzătoare.

cazul,

valorile

reprezintă

o

proporţie

a) materiale, componente, părţi şi elemente similare utilizate cu
ocazia producerii mărfurilor importate ...............................
b) utilaje, matriţe, forme şi elemente similare utilizate cu ocazia
producerii mărfurilor importate ....................................
c) materiale consumate cu ocazia producerii mărfurilor importate
...............................................................................
d) inginerie, dezvoltare, lucrări de artă si design, planuri si schiţe,
executate în altă ţară decât ţara de import si necesare la
producerea mărfurilor importate ........................
15. Redevenţe si drepturi de licenţă (vezi rubrica nr. 9.a) ......
16. Valoarea oricărei părţi a profitului oricărei revânzări, cesiuni
sau utilizări ulterioare a mărfurilor care revine, direct sau indirect,
vânzătorului (vezi rubrica nr. 9.b) ......................
17. Cheltuieli de livrare pe parcurs extern până la frontiera
română:
a) cheltuieli de transport .......................................................
b) cheltuieli de încărcare, de descărcare şi de manipulare conexe
transportului mărfurilor importate ...............................
c) costul asigurării .................................................................
18. Total B .............................................................................

C. ELEMENTE CARE
SE DEDUC

19. Costul transportului după import ......................................

(în lei)*
20. Cheltuieli relative la lucrările de construcţie, de instalare, de
montaj, de întreţinere sau de asistenţă tehnică întreprinse după
import în ce priveşte mărfurile importate ......................
21. Alte cheltuieli (precizate)__________________________
________________________________________________
22. Drepturi si taxe plătite în ţara de import ...........................
23. Total C ............................................................................
24. VALOAREA ÎN VAMĂ DECLARATĂ (A+B-C) .................................................
( )

* Dacă sumele sunt exprimate în monedă străină, se vor indica în această rubrică sumele în monedă străină si cursul de schimb în vigoare

raportat la fiecare element, pentru fiecare articol în parte.
Elementul de valoare

Suma

Cursul de schimb

