ÎNDRUMĂRI PENTRU COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE
RCDPS

Introducere
Principalul obiectiv al îndrumărilor pentru completarea declaraţiei vamale în RCDPS
este asigurarea înţelegerii şi aplicării uniforme a legislaţiei prin oferirea de elemente
suplimentare cu privire la completarea următoarelor informaţii din declaraţia vamală:
- caseta 31 - subdiviziunile „Regim acciză” şi „Regim TVA”;
- caseta 37- a doua subdiviziune;
- caseta 46;
- nota de evaluare.

2

I. Caseta 31: Colete şi descrierea mărfurilor
Pe al treilea rând, în subdiviziunile „Regim acciză” şi „Regim TVA”, se înscriu coduri
atribuite reglementărilor naţionale de taxare în materie de accize şi taxă pe valoarea adăugată
TVA, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Datele care se înscriu în subdiviziunile menţionate sunt elaborate sub forma unui cod
alcătuit din trei caractere, respectiv dintr-un caracter alfabetic, urmat de un caracter
alfanumeric şi un caracter alfabetic.
Primul caracter, alfabetic, indică tipul de taxă la care se referă, după cum urmează:
-

A – acciză;

-

V - TVA.

Al doilea caracter, alfanumeric, evidenţiază măsura naţională aplicabilă taxei la care se
referă în ceea ce priveşte tipul plăţii pe care o generează în caseta 47, după cum urmează:
-

0 (zero) - garantare;

-

1 – plată;

-

2 – scutire de la plată;

-

3 – scutire de la garantare;

-

4 – amânare de la plata TVA (valabil numai în situaţia în care se prezintă certificat
de amânare de la plata TVA în vamă, emis conform prevederilor O.M.F.P. nr.
500/2007);

-

L – suspendare de la plată.

Al treilea caracter, alfabetic, este atribuit aleatoriu şi evidenţiază ordinea în care sunt
înscrise codurile în listă, ţinând cont de baza legală la care face referire codul respectiv.
Codurile aferente măsurilor naţionale aplicabile în materie de acciză şi TVA se regăsesc
în liste ataşate casetelor aferente fiecărui tip de măsură, fiind aplicabile în funcţie de codul de
regim

vamal

solicitat

(caseta

37,

prima

subdiviziune

a

declaraţiei

vamale),

declarantul/reprezentantul având posibilitatea să înscrie codul măsurii naţionale în funcţie de
caracteristicile operaţiunii pentru care completează declaraţia vamală, rezultatele înscrierii
codului fiind evidenţiate în caseta 47 (calculul impozitărilor) pe linia aferentă taxei asupra
căreia are efect (acciză, respectiv TVA).
Exemple:
1. Subdiviziunea „Regim acciză”:
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- codul A0A – garantare acciză;
- codul A1A - L571/03, art.2062 lit. c) art. 2068

plată accize armonizate (produse

energetice si electricitate, alcool si bauturi alcoolice, tutun prelucrat);
- codul A2A - L 571/03, art. 20656 alin.(1) lit.a) scutire plată accize produse destinate
utilizării în contextul relaţiilor consulare sau diplomatice;
- codul ALA - L571/03, art.20621 suspendare accize pentru plasare în antrepozit fiscal.
2. Subdiviziunea „Regim TVA”:
- codul V0A - L571/03, art. 142 (1) lit. l), art. 157 (7) Import pentru livrare în alt stat
membru, garantare TVA.
- codul V1A – L571/03, art.136 import de bunuri cu plata TVA
- codul V2A – L571/03, art. 142 (1) lit. a), art. 141 Importul de bunuri a căror livrare în
România este în orice situaţie scutită de TVA în interiorul ţării;
- codul V4A - L571/03 , art. 157 (4), OMFP 500/2007 Import de bunuri cu certificat de
amânare de la plata TVA ;
- codul VLA - L571/03, art. 136 alin. (3) Import de bunuri plasate într-un regim vamal
special, prevăzut la art. 144 alin.(1) lit. a) şi d), faptul generator şi exigibilitatea taxei intervin la
data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim; suspendare TVA.
II. Caseta 37: Regim – a doua subdiviziune
A doua subdiviziune a casetei 37 este utilizată pentru a se preciza codul de procedură
comunitar (caseta „Com.”), respectiv codul de procedură naţional (caseta „Nat.”), care
evidenţiază măsurile aplicabile taxelor vamale conform legislaţiei comunitare, respectiv celei
naţionale.
Codurile de procedură comunitare şi naţionale se regăsesc în liste ataşate casetelor
aferente fiecărui tip de procedură, fiind aplicabile în funcţie de codul de regim vamal solicitat şi
respectiv,

cel

precedent

(caseta

37,

prima

subdiviziune

a

declaraţiei

vamale),

declarantul/reprezentantul având posibilitatea să înscrie codul comunitar sau naţional în
funcţie de caracteristicile operaţiunii pentru care completează declaraţia vamală, rezultatele
înscrierii codului fiind evidenţiate în caseta 47 (calculul impozitărilor) pe linia aferentă taxei
vamale.
De asemenea, în această subdiviziune este posibilă înscrierea a două coduri simultan
(comunitar, naţional), efectul asupra casetei 47 fiind cel dat de codul cel mai semnificativ.
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Exemplu: la plasarea unor mărfuri sub regim de perfecţionare activă cu suspendare
5100 se poate înscrie în caseta „Com.” codul A04 (care are ca efect în caseta 47 garantarea
drepturilor vamale), iar în caseta „Nat.” codul 3A1 (O.M.F.P. 2243/2007, Anexa art.1 lit.a)
mărfuri plasate în regim vamal de perfecţionare activă în sistem cu suspendare, conform art.
114 pct.1 lit.a) din R(CEE)nr.2913/92; scutire garantare drepturi vamale) – efectul final al
înscrierii celor două coduri simultan, fiind scutire de la garantarea drepturilor comunitare în
caseta 47 (conform codului de procedură naţional 3A1).
1. Caseta „Com.” - codurile de procedură comunitare sunt cele prevăzute în Anexa IV la
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2286/2003 - Anexa 38, Titlul II Coduri – caseta 37 lit. B pct. 1)
“În cazul în care această rubrică este folosită pentru a preciza un regim comunitar, trebuie
folosit un cod format dintr-un caracter alfabetic urmat de două caractere alfanumerice; primul
caracter indică o categorie de măsuri în conformitate cu următoarea defalcare:
Perfecţionare activă

Axx

Perfecţionare pasivă

Bxx

Scutire de drepturi vamale

Cxx

Admitere temporară

Dxx

Produse agricole

Exx

Diverse

Fxx “

Mai multe îndrumări privind utilizarea codurilor de procedură comunitare se regăsesc în
Ghidul de orientări DAU, elaborat de Comisia Europeană (doc. TAXUD/1619/08 rev.2.1), care
poate

fi

consultat

pe

pagina

oficială

de

internet

a

A.N.V.

http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_re
gim_vamal/declararea_marfurilor/reglementari.aspx.
2. Caseta “Nat.” – în această casetă se înscriu codurile de procedură naţionale, care,
potrivit prevederilor Anexei IV la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2286/2003 - Anexa 38, Titlul
II Coduri – caseta 37 lit. B pct. 2), sunt elaborate sub forma unui cod format dintr-un caracter
numeric urmat de două caractere alfanumerice.
Primul caracter, numeric, evidenţiază măsura naţională aplicabilă taxei vamale în ceea
ce priveşte tipul plăţii pe care o generează în caseta 47, după cum urmează:
-

0 (zero) - garantare;
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-

1 – plată;

-

2 – scutire/suspendare de la plată;

-

3 – scutire/suspendare de la garantare.

Al doilea caracter, alfanumeric, este atribuit aleatoriu şi evidenţiază ordinea în care sunt
înscrise codurile în listă, ţinând cont de baza legală la care face referire codul respectiv.
Al treilea caracter, alfanumeric, este atribuit aleatoriu.
Exemple de tipuri de coduri care au ca efect:
1.

Scutire/suspendare drepturi vamale:

- codul 2J1 - R(CEE) 2913/92, art. 185 Scutire de drepturi de import pentru mărfuri în retur, dar
plasate într-un antrepozit, altul decât antrepozitul vamal;
- codul 2L1 - R(CEE) 2658/87, Anexa 1 modificată, Titlul II lit.A pct. 2, coroborat cu pct. 3,
suspendare drepturi vamale pentru produsele destinate a încorporate pe platforme de
forare/producţie; carburanţi aprovizionare.
2.

Scutire garantare/Suspendare garantare drepturi vamale:

- codul 3A1 - OMFP 2243/2007 Anexa art.1 lit.a Mărfuri plasate în regim vamal de
perfecţionare activă în sistem cu suspendare, conform art. 114 pct. 1 lit.a) din R(CEE) nr.
2913/92, scutire garantare;
- codul 3E1 - R(CEE) 2913/92, art. 189(4) Autorităţi publice, scutire drepturi vamale.
3.

Plată drepturi vamale:

- codul 1A1 - R(CEE) 2913/92 art. 144 Închidere admitere temporară cu exonerare
parţială;plată drepturi vamale;
- codul 1E1 - R(CE) nr. 3050/95 Produse destinate construcţiei, întreţinerii şi reparării
aeronavelor, cu o greutate mai mare de 2000 kg, controlul destinaţiei finale, plată drepturi
vamale.

III. Caseta 46: Valoare statistică
În noul sistem informatic de declarare RCDPS, în caseta 46 există posibilitatea înscrierii
mai multor informaţii: valoarea statistică, valoarea în vamă, ajustare bază TVA şi rata dobânzii
compensatorii, cu menţiunea că la momentul tipăririi declaraţiei vamale pe hârtie va fi înscrisă
numai valoarea statistică.
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Cu excepţia valorii statistice, toate elementele care se înscriu în caseta 46 au efect
asupra casetei 47 – calculul impozitărilor.
Valorile care se înscriu în caseta 46, cu excepţia ratei dobânzii compensatorii, sunt
rezultatul final al elementelor înscrise în nota de evaluare.
1. Valoarea statistică – se stabileşte conform prevederilor art. 4 din Regulamentul
(UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare
privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate,
definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție
de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice, şi reprezintă valoarea
mărfurilor în momentul şi locul de trecere a frontierei României, exprimată în moneda
naţională.
Mai multe îndrumări privind completarea casetei 46 - valoarea statistică, precum şi
exemple de stabilire a acesteia se regăsesc în Ghidul de orientări DAU, elaborat de Comisia
Europeană (doc. TAXUD/1619/08 rev.2.1), care poate fi consultat pe pagina oficială de
internet a A.N.V. – link :
http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_re
gim_vamal/declararea_marfurilor/reglementari.aspx.
2. Valoarea în vamă – reprezintă valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit
sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export cu destinaţia teritoriul
vamal al Comunităţii. Sunt prevăzute ajustări ale valorii de tranzacţie atunci când anumite
elemente specifice care sunt considerate ca făcând parte din valoarea în vamă sunt în sarcina
cumpărătorului, dar nu sunt incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile
importate (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum
şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la
punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunităţii, redevenţe şi drepturi de
licenţă, etc.).
Prin Legea nr. 133/1994 România a ratificat Acordul privind punerea în aplicare a
articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (GATT)1994, denumit în
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continuare Acord. Regulile de evaluare în vamă a mărfurilor prevăzute în Acord au fost
transpuse în legislaţia aplicabilă la nivelul Uniunii Europene prin:
- Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului
vamal Comunitar, cu modificările ulterioare (art. 28 - 36);
- Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93

de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a

Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92, cu modificările ulterioare (art. 141 – 181a şi
anexele 23-26 şi 28-29).

3. Ajustare bază TVA – în această casetă se vor înscrie elementele care adăugate la
valoarea în vamă a mărfurilor, atunci când este cazul, vor constitui baza de impozitare a TVA.
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu art. 139 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, baza de
impozitare pentru importul de mărfuri este valoarea în vamă a mărfurilor, stabilită conform
legislaţiei vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe
datorate în afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului mărfurilor în
România, cu excepţia TVA care urmează a fi percepută. Baza de impozitare cuprinde
cheltuielile accesorii, precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare,
care intervin până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România, în măsura în care aceste
cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare. Primul loc de destinaţie a mărfurilor îl
reprezintă destinaţia indicată în documentul de transport sau în orice alt document însoţitor al
mărfurilor, când acestea intră în România, sau, în absenţa unor astfel de documente, primul
loc de descărcare a mărfurilor în România.

4. Rata dobânzii compensatorii – în această casetă se înscrie rata dobânzii de pe
piaţa financiară publicată în anexa statistică a buletinului lunar al Băncii Centrale Europene, în
situaţiile în care, pentru mărfurile supuse formalităţilor vamale, se datorează dobânzi
compensatorii, conform prevederilor art. 519 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei.
Efectul înscrierii ratei dobânzii în această casetă se va regăsi în caseta 47 pe linia de
taxare D10 şi cuantumul va fi rezultatul final al calculului efectuat pe baza următoarei formule:

8

D10 =

cuantum taxe vamale x numar luni regim suspensiv x rata dobânzii BCE (%)
12

Mai multe îndrumări privind modul de stabilire a dobânzilor compensatorii, se regăsesc
în

Instrucţiunile de aplicare a Titlului III „Regimuri vamale economice” a Regulamentului

Comisiei (CEE) nr.2454/93 din 2 iulie 1993 de implementare a Regulamentului Consiliului
(CEE) Nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2001/C 269/01), care pot fi
consultate pe pagina oficială de internet a A.N.V. – link :
http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_re
gim_vamal/regimuri_vamale_economice/reglementari.aspx
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NOTA DE EVALUARE
Nota de evaluare reprezintă un modul al declaraţiei vamale sub formă electronică în
care se înscriu elementele pentru valoare care au efecte diferite pentru stabilirea valorii
statistice, a valorii în vamă şi a bazei de impozitare a TVA, rezultatele finale ale elementelor
înscrise în nota de evaluare fiind vizualizate în caseta 46 a declaraţiei vamale, cu efecte
asupra calculului impozitărilor în caseta 47.

Nota de evaluare este formată din două părţi distincte:
1. nota de evaluare import – segment general – se completează de declarant atunci
când mărfurile declarate la import sunt cuprinse într-o singură declaraţie vamală (mai multe
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articole), dar fac parte dintr-un singur transport, factura de transport/asigurare fiind emisă
pentru întregul transport, costul de transport/asigurare incluzând toate articolele.
Când este necesar ca pentru fiecare articol să fie declarate cheltuielile aferente cu
transportul şi asigurarea, completarea acestei rubrici, prin înscrierea elementului de valoare în
sumă totală în această rubrică, va permite repartizarea proporţională automată a cheltuielilor
de transport/asigurare pe fiecare articol din declaraţia vamală, în funcţie de masa brută sau
valoarea facturată, cu condiţia ca acestea să fie aplicabile numai cheltuielilor de transport şi a
celor de asigurare legate de transportul mărfurilor şi numai în situaţia în care acestea sunt
prezentate pe factură sub forma unei sume totale pentru toate articolele.
Notă: aceste reguli nu pot fi aplicate pentru toate elementele înscrise în lista tipuri valori
nota de evaluare.
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2. nota de evaluare import – la nivel de fiecare articol – se completează de declarant cu
elementele de valoare (tip valoare) şi sumele datorate pentru acestea (valoare/monedă)
specifice fiecărui articol.
Rata reprezintă cursul de schimb utilizat pentru transformarea în lei a elementului de
valoare înscris în nota de evaluare. În funcţie de regimul vamal sub care sunt plasate mărfurile
şi cerinţele impuse de legislaţia în vigoare, cursul de schimb poate fi diferit de cel valabil la
data declaraţiei.
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Exemplu: la punerea în liberă circulaţie (PLC) a mărfurilor plasate anterior în regim de
admitere temporară (AT) cu exonerare totală, pot exista două situaţii posibile de stabilire a
elementelor de taxare:
- PLC a mărfurilor plasate anterior sub regim de AT, cu stabilirea elementelor de taxare
corespunzătoare mărfurilor la momentul plasării sub regim suspensiv (art. 144 alin. (1) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92). Elementele de taxare (curs de schimb valutar,
taxă vamală) vor fi cele valabile la data care se va înscrie în caseta 40 şi va fi aferentă
documentului precedent, respectiv declaraţia vamală de plasare sub regim de AT;
- PLC a mărfurilor care sunt folosite în cadrul unor evenimente sau vânzări, plasate sub
regimul de AT, prin folosirea elementelor de calcul care se aplică acestor mărfuri în momentul
acceptării declaraţiei pentru PLC (art. 582 Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93) – în
această situaţie în caseta 37 subdiviziunea 1 se înscrie codul 4053, iar în a 2-a subdiviziune:
codul adiţional comunitar – F41 (obligatoriu de completat pentru a se putea genera în caseta
47 şi în nota de evaluare elementele de taxare valabile la momentul PLC);
Efectele fiecărui element asupra celor trei tipuri de valori se pot vizualiza în partea
dreaptă a notei de evaluare – coloana Efecte asupra valorii, prin înscrierea simbolului „+”, „-”,
iar în situaţia în care elementul respectiv nu are efecte asupra uneia dintre valori nu se înscrie
nimic în rubrica aferentă tipului de valoare.
Obligativitatea declarării anumitor elemente a fost stabilită prin luarea în considerare a
caracteristicilor operaţiunii comerciale, respectiv obligaţiilor care revin părţilor prin înscrierea
condiţiei de livrare în caseta 20 (prima subdiviziune) a declaraţiei vamale.
În situaţia în care unul din elemente este obligatoriu de completat, dar acesta nu a fost
efectuat (de exemplu, nu există cheltuieli de asigurare pentru mărfuri, chiar dacă potrivit
condiţiei de livrare erau obligatoriu de efectuat, atunci în dreptul elementului se va completa
valoarea zero „0”).
Elementele care urmează a fi declarate în funcţie de caracteristicile tranzacţiei şi care
se înscriu în nota de evaluare se regăsesc în Lista tipuri valori Nota Evaluare.
Lista tipuri valori Nota Evaluare cuprinde descrierea detaliată a elementelor care,
conform legislaţiei în vigoare, constituie valoarea statistică, valoarea în vamă şi ajustări ale
bazei de impozitare a TVA în vamă.
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Lista tipuri valori Nota Evaluare integrală se regăseşte în tabelul de mai jos:
Tip
valoare
nota
evaluare
1
2
3
4
5
6

Descriere

Observaţii

valoare facturată/preţ articol
comisioane, altele decât comisioanele de cumparare
cheltuieli de brokeraj
costul containerelor şi ambalajelor
materiale, componente, piese şi articole similare
încorporate în mărfurile importate
scule, vopsele, matriţe şi articole similare utilizate la
producerea mărfurilor importate
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7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

materiale consumate în procesul fabricării mărfurilor
importate
activităţi de engineering, dezvoltare, artă, design, planuri şi
schiţe realizate în altă parte decât în Comunitate şi
necesare pentru fabricarea marfurilor importate
redevenţe si drepturi de licenţă
valoarea oricărei părţi din profitul oricărei revânzări,
înstrăinari sau utilizări ulterioare a mărfurilor importate
care îi revine vânzătorului
cheltuieli de transport efectuat până la locul de introducere
a mărfurilor în Comunitate
cheltuieli de transport efectuate până la locul de
introducere a mărfurilor în România
cheltuieli de transport efectuate până la locul de scoatere Se utilizează la export,
a mărfurilor de pe teritoriul României
nu sunt incluse în lista
la import
cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până Se utilizează la export,
la locul de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul României
nu sunt incluse în lista
la import
cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de transport Se utilizează la export,
efectuate până la locul de scoatere a mărfurilor de pe nu sunt incluse în lista
teritoriul României
la import
alte elemente care se adaugă
comisioane de cumpărare
cheltuieli de transport după sosirea mărfurilor la locul de
introducere pe teritoriul Comunităţii
cheltuieli de asigurare după sosirea mărfurilor la locul de
introducere pe teritoriul Comunităţii
cheltuieli pentru construcţie, montare, asamblare,
întreţinere şi asistenţă tehnică întreprinse după import
cuantumul dobânzilor stabilite conform acordurilor de
finanţare
cheltuieli privind dreptul de a reproduce în Comunitate
mărfurile importate
drepturi de import şi alte taxe de platit în Comunitate pe
motivul importării sau vânzării mărfurilor
cheltuieli de transport efectuate după locul de introducere
a mărfurilor în România
cheltuieli de asigurare legate de transportul efectuat după
locul de introducere a mărfurilor în România
cheltuieli de încărcare si manipulare legate de transport
efectuate după locul de introducere a mărfurilor în
România
cheltuieli de transport efectuate după locul de scoatere a Se utilizează la export,
mărfurilor de pe teritoriul României
nu sunt incluse în lista
la import
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate după Se utilizează la export,
locul de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul României
nu sunt incluse în lista
la import
cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de transport Se utilizează la export,
efectuate după locul de scoatere a mărfurilor de pe nu sunt incluse în lista
teritoriul României
la import
alte elemente care se deduc
cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până
la locul de introducere a mărfurilor în Comunitate
cheltuieli de încarcare si manipulare legate de transport
efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în
Comunitate
cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până
la locul de introducere a mărfurilor în România
cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de transport
efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în
România
cheltuieli de transport efectuate până la primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România
cheltuieli de asigurare legate de transportul efectuat până
la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România
alte cheltuieli accesorii legate de transport efectuate până
la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România
cheltuieli de transport efectuate după primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România
cheltuieli de asigurare legate de transportul marfurilor
efectuate după primul loc de destinaţie a acestora în
România
alte cheltuieli accesorii efectuate după primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România
valoare stabilită prin alte metode de evaluare decât cea a
preţului de tranzacţie
Exemple de completare a notei de evaluare:
1. Marfă declarată pentru regim 4000, condiţie de livrare EXW China, loc de destinaţie

în România: Constanţa – în nota de evaluare se vor completa următoarele tipuri de valori
(generate de condiţia de livrare şi necesare pentru stabilirea valorii statistice, a valorii în vamă
şi a ajustării bazei de impozitare a TVA, cu menţiunea că dacă nu au fost efectuate se înscrie
valoarea zero):
- 1 valoare facturată/preţ articol;
- 11, 12, 31, 32 – elemente obligatorii pentru valoarea în vamă;
- 33, 34 – elemente obligatorii pentru valoarea statistică;
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- 35 – 37 – elemente obligatorii pentru baza de impozitare a TVA.
2. Marfă declarată pentru regim 4000, condiţie de livrare CIP România, loc de
introducere: Constanţa Port, loc de destinaţie conform documentelor: Bucureşti;
Elementele de valoare ale tranzacţiei sunt:
- valoare facturată CIP România – 1000 Euro;
- transport Constanţa – Bucureşti – 300 RON (evidenţiat separat pe factură).
În nota de evaluare se vor completa următoarele tipuri de valori:
- 1 valoare facturată/preţ articol – 1000 EUR;
- 12 cheltuieli de transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru valoarea statistică, se va completa cu zero deoarece
locul de introducere în România coincide cu locul de introducere în Comunitate şi costul
respectiv face parte din valoarea facturată;
- 33, 34 (cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până la locul de
introducere a mărfurilor în România, respectiv cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de
transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în România) – elemente obligatorii
pentru valoarea statistică, liniile aferente se vor completa cu zero deoarece locul de
introducere în România coincide cu locul de introducere în Comunitate şi costurile respective
face parte din valoarea facturată;
- 35 cheltuieli de transport efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA - 300 RON ;
- 36, 37 (cheltuieli de asigurare legate de transportul efectuat până la primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România, respectiv alte cheltuieli accesorii legate de transport
efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România) - elemente obligatorii pentru
ajustarea bazei de impozitare a TVA - liniile aferente se vor completa cu zero.
Rezultatele se vizualizează în caseta 46 astfel:
- valoare statistică – 1000 EUR exprimat în RON;
- valoare în vamă - 1000 EUR exprimat în RON;
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- ajustare bază TVA – 300 RON (se adaugă la valoarea în vamă în caseta 47 pe linia
aferentă TVA-ului).
3. Marfă declarată pentru regim 4000, condiţie de livrare CIP Anvers, loc de introducere
în România: Nădlac, loc de destinaţie: Bucureşti;
Elementele de valoare ale tranzacţiei sunt:
- valoare facturată CIP Anvers – 1000 Euro;
- transport/asigurare Anvers – Nădlac – 300 Euro (evidenţiat separat pe factură);
- transport/asigurare Nădlac – Bucureşti – 200 Euro (evidenţiat separat pe factură).
În nota de evaluare se vor completa următoarele tipuri de valori:
- 1 valoare facturată/preţ articol – 1000 EUR;
- 12 cheltuieli de transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru valoarea statistică – 300 EUR;
- 33, 34 (cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până la locul de
introducere a mărfurilor în România, respectiv cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de
transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în România) – elemente obligatorii
pentru valoarea statistică, liniile aferente se vor completa cu zero deoarece cheltuielile sunt
cuprinde deja în elementul 12 (se completau numai dacă erau evidenţiate separat de factura
de transport);
- 35 cheltuieli de transport efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA - 500 Euro ;
- 36, 37 (cheltuieli de asigurare legate de transportul efectuat până la primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România, respectiv alte cheltuieli accesorii legate de transport
efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România) - elemente obligatorii pentru
ajustarea bazei de impozitare a TVA - liniile aferente se vor completa cu zero (se completau
numai dacă erau evidenţiate separat de factura de transport).
Rezultatele se vizualizează în caseta 46 astfel:
- valoare statistică – 1300 EUR exprimat în RON;
- valoare în vamă - 1000 EUR exprimat în RON;
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- ajustare bază TVA – 500 EUR exprimat în RON (se adaugă la valoarea în vamă în
caseta 47 pe linia aferentă TVA-ului).
4. Marfă declarată pentru regim 4000, loc de expediţie SUA (zona A), condiţie de livrare
DDU Hamburg (transport aerian), loc de introducere în România: Nădlac (transport rutier), loc
de destinaţie: Bucureşti (transport rutier);
Elementele de valoare ale tranzacţiei sunt:
- valoare facturată DDU Hamburg – 1000 Euro (800 Euro preţ marfă + 200 Euro cost
transport aerian, indicate separat în factură);
- transport/asigurare Hamburg – Bucureşti – 600 Euro (transport efectuat de cumpărător
cu mijloace de transport proprii).
În nota de evaluare se vor completa următoarele tipuri de valori:
- 1 valoare facturată/preţ articol – 800 EUR (fiind evidenţiere distinctă pe factură a
preţului mărfii şi a costului de transport aerian se poate indica la această rubrică preţul de
tranzacţie pentru marfă);
- 11 cheltuieli de transport efectuat până la locul de introducere a mărfurilor în
Comunitate – 140 EUR (70% din costul transportului aerian stabilit conform prevederilor
anexei 25 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93);
- 12 cheltuieli de transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru valoarea statistică – 300 EUR (deoarece nu este o
evidenţiere distinctă pe factura de transport, declarantul va declara partea din costul de
transport aferentă parcursului Hamburg – Nădlac, potrivit tarifului uzual practicat) la care se
adaugă 60 EUR (diferenţa dintre costul total al transportului aerian de 200 EUR şi suma
rezultată din aplicarea procentului de 70% la aceasta);
- 31 cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până la locul de introducere a
mărfurilor în Comunitate – element obligatoriu pentru valoarea în vamă având în vedere că
pentru condiţia de livrare DDU nu există obligaţia pentru niciuna din părţi să asigure mărfurile linia aferentă se va completa cu zero;
- 33, 34 (cheltuieli de asigurare legate de transport efectuate până la locul de
introducere a mărfurilor în România, respectiv cheltuieli de încărcare şi manipulare legate de
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transport efectuate până la locul de introducere a mărfurilor în România) – elemente obligatorii
pentru valoarea statistică, liniile aferente se vor completa cu zero;
- 35 cheltuieli de transport efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în
România – element obligatoriu pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA - 300 EUR
(deoarece nu este o evidenţiere distinctă pe factura de transport, declarantul va declara partea
din costul de transport aferentă parcursului Nădlac – Bucureşti, potrivit tarifului uzual practicat)
la care se adaugă 60 EUR (diferenţa dintre costul total al transportului aerian de 200 EUR şi
suma rezultată din aplicarea procentului de 70% la aceasta);
- 36, 37 (cheltuieli de asigurare legate de transportul efectuat până la primul loc de
destinaţie a mărfurilor în România, respectiv alte cheltuieli accesorii legate de transport
efectuate până la primul loc de destinaţie a mărfurilor în România) - elemente obligatorii pentru
ajustarea bazei de impozitare a TVA - liniile aferente se vor completa cu zero.
Rezultatele se vizualizează în caseta 46 astfel:
- valoare statistică – 1300 EUR exprimat în RON;
- valoare în vamă - 940 EUR exprimat în RON;
- ajustare bază TVA – 360 EUR exprimat în RON (se adaugă la valoarea în vamă în
caseta 47 pe linia aferentă TVA-ului).

5. Marfă declarată pentru regim 6121 - reimport produse compensatoare după
perfecţionare pasivă, declaraţia vamală şi nota de evaluare se completează după cum
urmează:
-caseta 22: moneda şi valoarea din factura emisă de exportator (manoperă, reparaţie,
materiale adăugate);
- caseta 37: regim vamal - 6121;
- caseta 37: cod adiţional comunitar – B02, B03, B05 (după caz);
- valoarea în vamă – valoare factură emisă de exportator (manoperă, reparaţie,
materiale adăugate) la care se adaugă alte costuri prevăzute în nota de evaluare conform art.
590 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 (dacă este cazul, luând în considerare
elementele specifice ale tranzacţiei);
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- valoarea statistică – valoarea totală a produsului compensator (valoare materie primă
plasată în regim 21 la care se adaugă valoarea facturii emise de exportator), plus costuri până
la locul de introducere pe teritoriul României (dacă este cazul).
Pentru a se calcula astfel valoarea statistică, trebuie ca în nota de evaluare să se
completeze pe liniile aferente elementelor 5 – 8 (în funcţie de ce reprezintă materia primă
exportată în vederea prelucrării/reparării) valoarea corespunzătoare materiei prime (nu este
obligatoriu să se completeze toate elementele).
- baza de impozitare TVA – valoarea în vamă, la care se adaugă costuri efectuate până
la primul loc de destinaţie pe teritoriul României (dacă este cazul).
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