Anexa Nr.7
la Regulament

MODELUL DECLARAŢIEI SUMARE. INSTRUCŢIUNI DE
COMPLETARE A ACESTEIA ŞI A DECLARAŢIILOR
AFERENTE PROCEDURILOR SIMPLIFICATE.

ANEXA NR. 7 a)
Instrucţiuni de completare a declaraţiei sumare şi a
declaraţiilor aferente procedurilor simplificate
Nota 1
1.1. Declaraţia sumară trebuie să fie depusă pentru mărfurile care intră sau
părăsesc teritoriul vamal al României şi declaraţiile aferente procedurilor
simplificate menţionate la articolele 196, 202, 208, 210, 217, 223, 225, 228, 229,
231 şi 232 şi trebuie să conţină pentru fiecare fel de marfă informaţiile prevăzute
în tabelul din ANEXA NR. 7 b).
1.2. Titlurile coloanelor conţin explicaţii şi fac trimitere la procedurile şi declaraţiile
în cauză. Coloana ”Declaraţie sumară prealabilă la sosire” acoperă de asemenea
transbordarea şi depozitul temporar.
1.3. Semnul „I” ce figurează într-o casetă din cadrul tabelului semnifică faptul că
datele indicate sunt obligatorii pentru procedura sau declaraţia menţionată în titlul
coloanei corespondente, la nivelul declarării fiecărui articol de marfă. Semnul „H”
ce figurează într-o casetă din cadrul tabelului semnifică faptul că datele indicate
sunt obligatorii pentru procedura sau declaraţia menţionată în titlul coloanei
corespondente, la nivelul antetului declaraţiei.
1.4.
Informaţiile pentru anumite date prevăzute pentru procedurile simplificate nu
limitează sau influenţează cerinţele formulate în Normele tehnice de completarea,
utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, în special în ceea ce priveşte
elementele care trebuie înscrise în declaraţiile suplimentare.
Nota 2 Declaraţia vamală utilizată ca declaraţie sumară (import)
2.1. Atunci când o declaraţie vamală este utilizată ca declaraţie sumară, în
conformitate cu prevederile art. 62 alin. 1 din Codul vamal al României, această
declaraţie trebuie să cuprindă în afară de informaţiile impuse de procedura
specifică în cauză, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a
declaraţiei vamale în detaliu, elementele precizate în coloana ”Declaraţie sumară
prealabilă la sosire”.
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Nota 3 Declaraţia vamală de export
3.1. Atunci când declaraţia vamală este obligatorie, conform articolului 202 din Codul
vamal al României această declaraţie trebuie să conţină în afară de informaţiile
prevăzute de procedura în cauză conform Normelor tehnice de completare,
utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, elementele menţionate în
coloana ”Declaraţie sumară prealabilă la plecare”.
Nota 4 Circumstanţe specifice - Transporturi aferente unor categorii de mărfuri
4.1. Declaraţia sumară pentru transporturi aferente unor categorii de mărfuri trebuie
să conţină informaţiile prevăzute în tabelul din ANEXA NR.7 c).
4.2. Coloanele ”Prealabilă la plecare - trimiteri poştale” şi ”Prealabilă la sosire-trimiteri
poştale” acoperă informaţiile cerute în declaraţiile sumare prealabile la plecare şi
prealabile la sosire pentru trimiterile poştale. (Completarea acestora se bazează pe
informaţiile înscrise pe documentele CN 23). Aceste date trebuie revizuite periodic
sub îndrumarea Organizaţiei Mondiale a Vămilor.
4.3. Coloana ”Prealabilă la plecare - provizii nave şi aeronave” acoperă informaţiile
cerute în declaraţiile sumare prealabile la plecare pentru aprovizionarea navelor şi
aeronavelor.
4.4. Coloanele ”Prealabilă la plecare - expediţii expres” şi ”Prealabilă la sosire expediţii expres” acoperă informaţiile cerute în declaraţiile sumare prealabile la
plecare şi prealabile la sosire pentru expediţiile expres.
Nota 5

Norme tehnice de utilizare şi tipărire a formularelor declaraţiei sumare

5.1. Modelul formularelor declaraţiei sumare şi a declaraţiei sumare complementare
este prevăzut în ANEXELE NR. 7 d) şi respectiv 7 e).
5.2. Formularele declaraţiei sumare se utilizează în conformitate cu Normele tehnice
de utilizare şi completare a declaraţiei sumare, respectiv de tipărire a acesteia, care
se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

2

ANEXA NR.7 b)
DATE CE TREBUIE COMPLETATE PE
SUMARĂ
ŞI
PE
DECLARAŢIILE
PROCEDURILOR SIMPLIFICATE

3

DECLARAŢIA
AFERENTE

∗

H/I

DS – Declaraţii sumare
PS – Declaraţii aferente procedurilor simplificate

4

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

4
I

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

35

3
I

I

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

24

2

1
Greutatea mărfurilor fără ambalaj.
În cazul declaraţiilor simplificate şi a
procedurii de vămuire la domiciliu
autoritatea vamală poate renunţa la această
cerinţă dacă potrivit condiţiilor prevăzute în
autorizaţie înscrierea acestei date nu este
obligatorie în declaraţiile suplimentare.
(ref: rubrica 38 DVD)
Greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu
ambalajele acestora, excluzând greutatea
containerelor şi a altor echipamente de
transport. Agentul economic poate furniza
această greutate în momentul declarării.
In cazul procedurilor simplificate de import:
această informaţie este furnizată doar dacă
este necesară pentru calculul drepturilor de
import.
În cazul declaraţiilor simplificate şi a
procedurii de vămuire la domiciliu
autoritatea vamală poate renunţa la această
cerinţă dacă potrivit condiţiilor prevăzute în
autorizaţie înscrierea acestei date nu este

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

brutto

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Greutate
(kg)

PS
38

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

netto

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

DS
Greutate
(kg)

Descriere-referinţe-note

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗

Denumire

5

6
I

7
I

8
I

H/I

I

I

I

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

31

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

20

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Tip ambalaj(cod)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

31

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

20

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Descrierea
mărfurilor

obligatorie în declaraţiile suplimentare.
(ref: rubrica 35 DVD)
-In cazul declaraţiilor sumare- este o
descriere in termeni suficient de precişi
pentru a permite identificarea mărfurilor de
către autoritatea vamală. Descrieri generale
(precum ’’părţi’’, ’’diverse’’ ) nu pot fi
acceptate. Furnizarea acestei informaţii nu
este necesară in cazul in care este indicat
codul tarifar.
-Pentru procedurile simplificate această
informaţie reprezintă o descriere în scopuri
tarifare.
(ref: rubrica 31 DVD)
Codul specific fiecărui mod de ambalare,
prevăzut de Normele tehnice de

completarea, utilizare şi tipărire a
declaraţiei vamale în detaliu rubrica 31 a
Mărci
expediţie

de

20

31

DVD (Recomandarea 21 a ONU/CEE,
Anexa VI)
Descrierea mărcilor şi numerelor de
identificare a mijloacelor de transport sau
coletelor. Această informaţie trebuie
furnizată doar în cazul mărfurilor ambalate.
În cazul mărfurilor containerizate mărcile de
expediţie pot fi înlocuite cu numerele

5

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

33

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

22

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Codul mărfurilor

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

31

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

20

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Număr colete

containerelor, dacă aceste date sunt furnizate
de către agentul economic. Mărcile de
expediţie pot fi înlocuite cu un NUR sau cu
referinţele din documentul de transport care
permit o identificare exactă
a tuturor
coletelor ce fac obiectul încărcăturii.
Notă: Acest element ajută la identificarea
încărcăturii însă nu are relevanţă în scopuri
de securitate. (ref: rubrica 31 DVD)
Numărul fiecărui colet in parte care nu mai
poate fi divizat fără a fi desfăcut, sau
numărul de articole, in cazul mărfurilor
neambalate. Această informaţie nu se
furnizează in cazul mărfurilor transportate
vrac. (ref: rubrica 31 DVD)
Numărul de cod care corespunde mărfurilor
in cauză:
-În cazul declaraţiilor sumare prealabile la
sosire: primele 4 cifre din codul NC; dacă se
furnizează
datele
privind
descrierea
mărfurilor, această informaţie nu mai este
necesară.
-Pentru procedurile simplificate la import:
cod TARIR de 10 cifre.
În cazul declaraţiilor simplificate şi a
procedurii de vămuire la domiciliu
autoritatea vamală poate renunţa la această

6

8

H

7

H

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Persoana
care
depune declaraţia
sumară

cerinţă dacă potrivit condiţiilor prevăzute în
autorizaţie înscrierea acestei date nu este
obligatorie în declaraţiile suplimentare.
- În cazul declaraţiilor sumare prealabile la
plecare: codul tarifar de 4 cifre;
- În cazul procedurilor simplificate la export:
codul tarifar de 8 cifre. În cazul in care nu se
depune declaraţie de export poate fi furnizat
doar codul tarifar de 4 cifre. Agenţii
economici pot furniza suplimentar, dacă este
cazul, codul adiţional TARIR.
(Ref: rubrica 33 DVD)
-În cazul declaraţiilor sumare prealabile la
sosire: persoana care introduce bunurile pe
teritoriul României, sau una din persoanele
menţionate la art. 61 alin. 4 din Codul vamal
al României.
-În cazul declaraţiilor sumare prealabile la
plecare: persoana definită la articolul 204
alin. 3 din Codul vamal al României. Nu este
necesară furnizarea acestei informaţii in
cazul in care, in conformitate cu prevederile
art. 201 alin. 1 din Codul vamal al României,
se depune declaraţia vamală de export fără
depunerea prealabilă a declaraţiei sumare. In
acest caz pe declaraţia de export trebuie
menţionate datele de identificare ale

5

8

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

H

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

Destinatar

H

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

11

H

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Transportator

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

14

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Declarant/
reprezentant

declarantului/reprezentantului.
Notă: Acest element este necesar pentru
identificarea persoanei responsabile cu
depunerea declaraţiei, dar nu este relevant
pentru scopuri de securitate.
Se cere dacă acesta este diferit de expeditor,
in cazul exportului, sau de destinatar in cazul
importului (ref: rubrica 14 DVD)
-La import: persoana care transportă bunurile
la intrarea pe teritoriul vamal. Această
informaţie este cerută in cazul in care
transportatorul este o alta persoană decât cea
care depune declaraţia sumară.
- În cazul declaraţiilor sumare prealabile la
sosire şi prealabile la plecare: persoanele
cărora le sunt destinate bunurile înscrise în
contractul de transport de persoana care a
ordonat transportul. Pentru declaraţiile
prealabile la sosire acest element trebuie
furnizat in cazul in care destinatarul este o
altă persoana decât cea care depune
declaraţia sumară;
-Pentru procedurile simplificate la import:
persoana care depune sau in numele căreia
este depusă o declaraţie de import. Aceasta
poate fi persoana care este in posesia
mărfurilor sau căreia ii sunt destinate

H

H

H

H/I

H/I

H/I

H

H/I

8

H/I

Cod statut
declarant/repreze
ntant

14

Declaraţie

1

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

2

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

2

acestea. (ref: rubrica 8 DVD)
Persoana care va fi notificată la import,
despre sosirea mărfurilor.
-În cazul declaraţiilor prealabile la sosire şi
prealabile la plecare: persoana care
expediază bunurile, înscrisă in contractul de
transport de către persoana care a ordonat
transportul.
Pentru declaraţiile sumare prealabile la
plecare, acest element se furnizează in cazul
in care expeditorul este o altă persoană decât
cea care depune declaraţia sumară.
-Pentru proceduri simplificate la export:
persoana care sau in numele căreia este
întocmită declaraţia de export si care este
posesorul mărfurilor sau este împuternicit să
dispună de acestea in momentul in care este
acceptată declaraţia vamală.( ref: rubrica 2
DVD)
Codul de identificare al declarantului sau
statutul reprezentantului care trebuie utilizate
sunt cele înscrise în Normele tehnice de
completarea, utilizare şi tipărire a declaraţiei
vamale în detaliu (rubrica 14 din DVD)
Se introduc codurile înscrise in Normele
tehnice de completarea, utilizare şi tipărire a
declaraţiei vamale în detaliu. ( casetele 1 şi 2

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

12

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Persoana
notificată
Expeditor

H

H

H

H

H

H/I
H/I

9

H/I

H/I

H/I

H

H

H

H

H

H/I

Data declaraţiei2

A

54

Semnătura
/autentificarea2

29

54

Se înscrie numărul articolului respectiv
raportat la numărul total de articole din
declaraţie sau din declaraţia sumară. Nu se
utilizează decât dacă sunt mai multe articole.
Notă: Acest element indicat in mod automat
de calculator ajută la identificarea mărfurilor
înscrise în declaraţie, dar nu are relevanţă in
scopuri de securitate.
(ref: rubrica 32 DVD)
Data la care declaraţia semnată sau
autentificată intr-un alt mod a fost
înregistrată la autoritatea vamală .
In cazul procedurii de vămuire la domiciliu
reprezintă data de înscriere în evidenţe.
Notă: acest element alocat in mod automat
de sistemul informatic vamal, nu este
relevant in scopuri de securitate.
(ref: rubrica 54 DVD)
În cazul declarării informatice acest element
poate fi furnizat mod automat de către
sistemul informatic vamal, însă nu este
relevant pentru scopuri de securitate (ref:

I

10

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

32

I

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

21

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
din rubrica 1 a DVD)
Acesta reprezintă numărul de înregistrare in
evidenţe.

Număr
de
referinţă pentru
procedurile
simplificate
Articol număr

I

I

I

I

I

I

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Număr articole

5

Regim

37

Birou vamal de
ieşire

Cod monedă

18

22

H
I

H

H

I

I

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

I

I

H

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

I

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

I

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

rubrica 54 DVD)
Numărul autorizaţiei pentru utilizarea
procedurilor simplificate
Numărul total al articolelor declarate in
DVD sau in declaraţia sumară.
(ref: rubrica 5 DVD)
Codurile stabilite prin Normele tehnice de
completarea, utilizare şi tipărire a declaraţiei
vamale în detaliu pentru rubrica 37 DVD,
prima şi a doua casetă)
Codul stabilit prin Normele tehnice de
completarea, utilizare şi tipărire a declaraţiei
vamale în detaliu, pentru rubrica 29, aferent
biroului vamal prin care bunurile urmează
să părăsească teritoriul vamal al României.
Codul stabilit in Normele tehnice de
completarea, utilizare şi tipărire a declaraţiei
vamale în detaliu pentru rubrica 22, aferent
monedei in care au fost facturate mărfurile.
Se utilizează în corelaţie cu rubrica „Preţ
articol” in cazul in care se calculează
drepturi de import.
În cazul declaraţiilor simplificate şi a
procedurii de vămuire la domiciliu
autoritatea vamală poate renunţa la această
cerinţă dacă potrivit condiţiilor prevăzute în
autorizaţie înscrierea acestei date nu este

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Număr autorizaţie

H

H

I

I

I

I

I

I

H

11

Cod mod de plată
cheltuieli
de
transport

14

H/I

12

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

42

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Preţ articol

I

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

23

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Cod
ONU
mărfuri
periculoase

obligatorie în declaraţiile suplimentare.
(ref: rubricile 22 şi 42 DVD)
Este un număr aferent mărfurilor periculoase
atribuit de Naţiunile Unite substanţelor şi
articolelor înscrise pe lista produselor
periculoase cel mai frecvent transportate.
Această informaţie trebuie furnizată doar
dacă este relevantă. (DVD rubrica 44)
Preţul fiecărui articol declarat. Se utilizează
în concordanţă cu rubrica „Cod monedă”
atunci când acesta este necesar pentru
calculul drepturilor de import.
În cazul declaraţiilor simplificate şi a
procedurii de vămuire la domiciliu
autoritatea vamală poate renunţa la această
cerinţă dacă potrivit condiţiilor prevăzute în
autorizaţie înscrierea acestei date nu este
obligatorie în declaraţiile suplimentare.
(ref: rubrica 42 DVD)
Se utilizează următoarele coduri:
A-plată cash
B-plată cu cardul de credit
C-plată prin cec
D-alte modalităţi de plată(de exemplu
debitarea direct contul cash)
H- transfer electronic
Y –titular de cont la transportator

I

I

I

I

H/I

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗

I

I

I

H/I

I

I

I

Z- fără plată in avans
In cazul declaraţiilor prealabile la plecare
aceasta informaţie se furnizează doar dacă
este disponibilă.

Număr document
de transport

7

Locul
încărcare 1

15

1

de

Numărul de referinţă al documentului de
transport pentru transportul mărfurilor care
părăsesc sau intră pe teritoriul vamal al
României. Acest număr include codul
aferent tipului de document de transport
indicat în Normele tehnice de completarea,
utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în
detaliu, urmat de numărul de identificare al
documentului respectiv şi poate înlocui
numărul unic de referinţă al expediţiei
(NUR), atunci când acesta din urmă nu este
disponibil.
Numele portului maritim, aeroportului,
staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în
care mărfurile sunt încărcate pe mijlocul de
transport care urmează să fie folosit la
transportul acestora şi ţara în care sunt
localizate.

H/I

H/I

versiunea codificată dacă este disponibilă

13

Numărul
de
referinţă
al
transportului 3

6

Numărul
de
identificare
al
echipamentului,
dacă
este
containerizat
Identitatea
şi
naţionalitatea
mijlocului
de
transport
activ

20

2
3

13

31

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

16

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

de

Se precizează locul în care mărfurile pot fi
localizate. (ref: rubrica 30 DVD)
Numele portului maritim, aeroportului,
staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în
care mărfurile sunt descărcate de pe mijlocul
de transport care urmează să fie folosit la
transportul acestora şi ţara în care sunt
localizate.
Notă: Acest element este important pentru
activitatea de management, dar nu are
relevanţă în scopuri de securitate.
Identificarea rutei parcurse de mijlocul de
transport în cauză, de exemplu numărul
călătoriei, numărul zborului, numărul
deplasării, dacă este cazul.
Numărul de identificare ale containerelor în
cazul transportului containerizat.(ref: rubrica
31 DVD)

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

19

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
Localizarea
mărfurilor 2
Locul
descărcare

I

I

I

H
H/I

H

I

Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de
transport activ care trece frontiera teritoriului
vamal al României. Enunţurile stabilite în
Normele tehnice de completare, utilizare şi

I

H

informaţie care se furnizează dacă este cazul
informaţie care se furnizează dacă este cazul

14

Numărul unic de
referinţă
al
expediţiei (NUR)

26

Data şi ora de
sosire în primul

9

H/I

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

H/I

I

I

I

H/I
I

I

I

H/I

H

15

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

27

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Număr sigilii 1

tipărire a declaraţiei vamale în detaliu pentru
rubrica 18 din DVD se utilizează pentru
indicarea datelor privind identitatea. Pentru
indicarea naţionalităţii se folosesc codurile
înscrise în Normele tehnice de completarea,
utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în
detaliu pentru rubrica 21. In cazul
transbordărilor trebuie să se precizeze
elementele referitoare la modalităţile de
transport intern şi extern. (ref: rubrica 21
DVD)
Numărul de identificare a sigiliului aplicat pe
mijlocul de transport.
Reprezintă un număr unic atribuit lotului de
marfă, atât la import, cât şi la export. Trebuie
utilizate codurile ISO15459 furnizate de
Organizaţia Mondială a Vămilor sau alte
coduri echivalente.
-În cazul declaraţiilor sumare: înlocuieşte
numărul documentului de transport dacă
acesta nu este disponibil.
-Pentru procedurile simplificate: informaţia
poate fi furnizată dacă este disponibilă.
Acest element reprezintă o sursă de corelare
cu alte informaţii utile.
Data şi ora de sosire a mijlocului de transport
în primul aeroport (pe calea aerului), la

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

trece

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
care
frontiera

Codul
(ţărilor)
traseu

ţării
de pe

28

Codul primului
loc de sosire
(PL.S.)

10

primul post de control trecerea frontierei (pe
cale terestră), în primul port (pentru
transportul maritim) furnizate sub formă
codificată de tipul N8 (CCYYMMDD).
Codul de identificare a ţărilor prin care
mărfurile sunt în trecere, între ţara de plecare
şi destinaţia finală de sosire, incluzându-le şi
pe acestea două.
Trebuie utilizate codurile pentru ţări stabilite
în Normele tehnice de completarea, utilizare
şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu.
Această informaţie trebuie furnizată în
măsura în care este cunoscută.
Identificarea primului loc de sosire care
poate fi un port, aeroport, post de control
trecerea frontierei terestre. Codul utilizat
trebuie să aibă următoarea formă:
UN/LOCODE (...5)+Codul naţional (...6 sau
11)

H

H

H

16

Declaraţie incompletă
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie
simplificată la import
(vezi Nota 2.1.)

Vămuire la domiciliu
la import (vezi Nota
2.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la sosire
(vezi Nota 2.1.)

Declaraţie incompletă
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie
simplificată la export
(vezi Nota 3.1.)

Vămuire la domiciliu
la export (vezi Nota
3.1.)

Declaraţie sumară
prealabilă la plecare
(vezi Nota 3.1.)

Rubrici
corespondente în
declaraţiile ∗
loc de intrare pe
teritoriul vamal

ANEXA NR.7 c)
Circumstanţe specifice - Transporturi aferente unor categorii de mărfuri

DENUMIRE

Greutatea brutto (kg)
Descrierea mărfurilor
Mărci de expediţie
Număr colete
Codul mărfurilor
Persoana care depune declaraţia
sumară
Transportator 1
Destinatar1
Persoana notificată1
1

Prealabilă
la plecaretrimiteri
poştale
(vezi Nota
4.2.)

Prealabilă
la plecareprovizii
nave
şi
aeronave
(vezi Nota
4.3.)

Prealabilă
la plecareexpediţii
expres
(vezi Nota
4.4.)

Prealabilă
la sosiretrimiteri
poştale
(vezi Nota
4.2.)

Prealabilă
la sosireexpediţii
expres
(vezi Nota
4.4.)

1
I
I
I

2
H/I
I

3
H/I
I

4
I
I
I

5
H/I
I

I
I
H

H

I

I

versiune codificată dacă este disponibilă

17

H
H/I

I
H

H

I

H
H/I

Expeditor1
Articol număr
Data declaraţiei
Semnătura/autentificarea
Număr articole
Biroul vamal de ieşire
Cod mod de plată cheltuieli de
transport
Număr document de transport
Locul de încărcare1
Localizarea mărfurilor 2
Numărul
de
referinţă
al
transportului
Numărul de identificare al
echipamentului,
dacă
este
containerizat
Identitatea
şi
naţionalitatea
mijlocului de transport activ care
trece frontiera
Număr unic de referinţă al
expediţiei (NUR)
Codul ţării (ţărilor) de pe traseu

2

I

I

H/I
I
H
H
H
H

H
H

H
H

H
H

I

I

I

H

H

H
I
I

I

H/I
I
H
H
H

I
H

I
H
I
H

informaţii cerute dacă este cazul

18

ANEXA NR.7 d)
MODELUL DECLARAŢIEI SUMARE

19

DECLARA}IE SUMAR|
2 Expeditor
1 6

A BIROUL VAMAL DE IE{IRE / DE INTRARE
1

DECLARA}IE

Nr.

Exemplar pentru biroul vamal de ie[ire / intrare

3 Formulare

1 6
20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

Nr. de înregistrare declara]ie / Data
4 Articole
5 Destinatar

Nr.

7 Num\r document de transport

6 Num\rul de referin]\ al transportului
8 Declarant / Reprezentant

9 Data [i ora de sosire în primul loc de intrare pe teritoriul vamal

Nr. (cod statut)

11 Transportator

10 Cod P.L.S.

Nr.

12 Persoana notificat\
13 Identitatea [i na]ionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

14 Mod de plat\ cheltuieli transport

15 Locul de înc\rcare

16 Locul de desc\rcare

17 Moneda [i valoarea total facturat\

18 Birou vamal de ie[ire

19 Localizarea m\rfurilor
21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

27 Num\r de identificare sigilii

28 Codul ]\rilor
de pe traseu
29 Data declara]iei:

B REZULTATUL CONTROLULUI:

Numele declarantului / reprezentantului
Semn\tura / autentificarea

Data
Semn\tura

{tampila

DECLARA}IE SUMAR|
2 Expeditor
3 8

A BIROUL VAMAL DE IE{IRE / DE INTRARE
1

DECLARA}IE

Nr.

Exemplar pentru persoana care depune D.S.

3 Formulare

3 8
20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

Nr. de înregistrare declara]ie / Data
4 Articole
5 Destinatar

Nr.

7 Num\r document de transport

6 Num\rul de referin]\ al transportului
8 Declarant / Reprezentant

Nr. (cod statut)

9 Data [i ora de sosire în primul loc de intrare pe teritoriul vamal
11 Transportator

10 Cod P.L.S.

Nr.

12 Persoana notificat\
13 Identitatea [i na]ionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

14 Mod de plat\ cheltuieli transport

15 Locul de înc\rcare

16 Locul de desc\rcare

17 Moneda [i valoarea total facturat\

18 Birou vamal de ie[ire

19 Localizarea m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

27 Num\r de identificare sigilii

28 Codul ]\rilor
de pe traseu
29 Data declara]iei:
Numele declarantului / reprezentantului
Semn\tura / autentificarea

ANEXA NR.7 e)
MODELUL DECLARAŢIEI SUMARE COMPLEMENTARE

20

A BIROUL VAMAL DE IE{IRE / DE INTRARE

DECLARA}IE SUMAR|
2 Expeditor/Exportator 8 Destinatar

1

DECLARA}IE

Nr.

B I S Nr. de înregistrare declara]ie / Data

C
3 Formulare
20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

1 6

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

1
6

Exemplar pentru biroul vamal
de ie[ire / intrare

A BIROUL VAMAL DE IE{IRE / DE INTRARE

DECLARA}IE SUMAR|
2 Expeditor/Exportator 8 Destinatar

1

DECLARA}IE

Nr.

B I S Nr. de înregistrare declara]ie / Data

C
3 Formulare
20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

3 8

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

20 Colete [i
descrierea
m\rfurilor

M\rci [i numere – Nr. container(e) – Num\rul [i natura

21 Articol 22 Codul m\rfurilor
Nr.

23 Cod ONU
24 Greutate brutto (kg)
25 Pre] articol

26 Num\r unic de referin]\ al expedi]iei (N.U.R.)

3
8

Exemplar pentru persoana
care depune D.S.

