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presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata
a declaratiei vamale la import, cuprinse în anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 2.
(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.693/2010 pentru
aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata
a declaratiei vamale la import, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 528 din 29 iulie 2010.
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ANEXA

NORME TEHNICE
de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a declaratiei
vamale la import
TITLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a marfurilor la import utilizand
Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import.
Art. 2.
Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import este un
sistem bazat pe o aplicatie informatica, denumita în continuare aplicatia RCDPS,
care asigura transmiterea electronica a datelor.
Art. 3.
Normele tehnice de utilizare a Sistemului roman de procesare automata a
declaratiei vamale la import se aplica tuturor marfurilor care sunt declarate pentru
import.
Art. 4.
În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:
a) DEI - document electronic de import: declaratie vamala sub forma electronica,
fara elemente de securitate si siguranta, întocmita în aplicatia RCDPS, în
conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
Comisiei si care contine datele mentionate în anexa 9 la acest regulament;
b) DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate si siguranta:
declaratie vamala sub forma electronica, cu elemente de securitate si siguranta,
întocmita în aplicatia RCDPS, în situatia mentionata la art. 130 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9
octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod,
pentru plasarea marfurilor în unul dintre regimurile vamale prevazute la art. 14 din
Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei si care contine datele mentionate
în anexa 9 la acest regulament;
c) MRN - numar unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicatia RCDPS;
d) discrepante minore - orice eroare materiala care, în principal, nu afecteaza
operatiunea de import în cauza;
e) discrepante majore - orice eroare care împiedica acordarea liberului de vama si
care nu poate fi tratata ca o discrepanta minora;
f) birou vamal de prima intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în
ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al
Uniunii;
g) birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod.
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TITLUL II
Declararea marfurilor la import utilizand declaratia vamala sub forma
electronica
CAPITOLUL I
Întocmirea si înregistrarea declaratiei vamale sub forma electronica
Art. 5.
Declararea marfurilor la import se realizeaza prin completarea de catre declarant,
în aplicatia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului
delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
Art. 6.
(1) Dupa completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicatiei RCDPS
catre biroul vamal competent, cu respectarea dispozitiilor cuprinse la art. 170 din
cod.
(2) DEI se depune la biroul vamal de import.
(3) DEISS se depune la biroul vamal de prima intrare pe teritoriul Romaniei.
(4) Depunerea si înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt
certificate declarantului prin comunicarea MRN-ului aferent acesteia, atribuit în
mod automat de catre aplicatia RCDPS.
CAPITOLUL II
Acceptarea declaratiei vamale sub forma electronica
Art. 7.
Documentul tiparit dupa forma DEI/DEISS din aplicatia RCDPS, semnat de catre
declarant, se depune la biroul vamal competent însotit de documentele justificative
în conditiile prevazute la art. 163 din cod.
Art. 8.
Lucratorul vamal identifica DEI/DEISS în aplicatia RCDPS pe baza MRN-lui alocat
acesteia si verifica existenta documentelor în conditiile prevazute la art. 163 din
cod.
Art. 9.
(1) În cazul în care respecta dispozitiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea
DEI/DEISS este comunicata declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin
trecerea DEI/DEISS în starea "DV Acceptata".
(2) Daca DEI/DEISS nu este acceptata, biroul vamal comunica aceasta
declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea
"DV Neacceptata", informandu-l totodata despre motivele neacceptarii.
CAPITOLUL III
Decizia de control
Art. 10.
În situatia în care, în urma efectuarii analizei de risc, pe baza informatiilor
gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea
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de import, lucratorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative
si/sau marfurile declarate, aceasta decizie este mentionata în DEI/DEISS prin
înscrierea în campul "Rezultatul controlului" a codului "A2" cu semnificatia
"Considerat satisfacator", DEI/DEISS trecand în starea "Declaratie în asteptarea
efectuarii platii datoriilor vamale".
Art. 11.
(1) Daca lucratorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative si/sau
marfurile declarate, aceasta decizie este comunicata declarantului prin intermediul
aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV sub control documentar"
sau "Declaratie de import sub control fizic".
(2) Biroul vamal solicita declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispozitie
a documentelor justificative pentru aplicarea dispozitiilor regimului vamal pentru
care marfurile sunt declarate.
(3) Controlul se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod si ale
art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei
din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
CAPITOLUL IV
Efectuarea controlului
Art. 12.
Daca în timpul efectuarii controlului nu se constata discrepante între datele înscrise
în DEI/DEISS, documentele justificative si/sau marfurile controlate, lucratorul
vamal înregistreaza acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în campul
"Rezultatul controlului" a codului "A1" cu semnificatia "Satisfacator", DEI/DEISS
trecand în starea "Declaratie în asteptarea efectuarii platii datoriilor vamale".
Art. 13.
Atunci cand în timpul efectuarii controlului se constata discrepante între datele
înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative si/sau marfurile controlate,
lucratorul vamal decide daca acestea sunt considerate minore sau majore.
Art. 14.
(1) În situatia în care se constata discrepante minore între datele înscrise în
DEI/DEISS, documentele justificative si/sau marfurile controlate, acestea sunt
comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de raspuns
conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei RCDPS prin înscrierea în
DEI/DEISS, în campul "Rezultatul controlului", a codului "A4" cu semnificatia
"Discrepante minore" si trecerea DEI/DEISS în starea "DV în asteptarea acceptarii
discrepantelor minore de catre declarant".
(2) Daca declarantul comunica ca accepta modificarea datelor ce au generat
discrepante, lucratorul vamal modifica declaratia conform celor constatate si
înscrie în DEI/DEISS, în campul "Rezultatul controlului", codul "A1" cu semnificatia
"Satisfacator", DEI/DEISS trecand în starea "Declaratie în asteptarea efectuarii
platii datoriilor vamale".
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(3) În cazul în care declarantul comunica faptul ca nu accepta modificarea datelor
din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucratorul vamal înscrie în
DEI/DEISS, în campul "Rezultatul controlului", codul "B1" cu semnificatia
"Nesatisfacator" si comunica acest rezultat declarantului prin intermediul aplicatiei
RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea "Respins pentru import", marfurilor
neacordandu-li-se liber de vama.
Art. 15.
(1) Cand în urma controlului se constata discrepante majore între datele înscrise
în DEI/DEISS, documentele justificative si/sau marfurile controlate, acestea sunt
comunicate declarantului.
(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vama lucratorul vamal
comunica, prin alte mijloace decat tehnicile de prelucrare electronica a datelor,
declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22
alin. (6) din cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2.447 al Comisiei.
(3) Declarantului/Reprezentantului i se acorda posibilitatea sa îsi exprime punctul
de vedere înaintea luarii unei decizii care i-ar fi nefavorabila în termenul prevazut
la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
(4) Daca fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie
la expirarea termenului acordat, mentionat la alin. (2) lucratorul vamal decide ca
discrepantele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul
aplicatiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în campul "Rezultatul controlului",
a codului "B1" cu semnificatia "Nesatisfacator", DEI/DEISS trecand în starea
"Respins pentru import", marfurilor neacordandu-li-se liber de vama.
CAPITOLUL V
Plata datoriei vamale
Art. 16.
(1) Lucratorul vamal cu atributii financiar-contabile verifica efectuarea de catre
declarant a platii datoriei vamale si a celorlalte taxe exigibile la plasarea marfurilor
sub regimul vamal respectiv si/sau, dupa caz, constituirea garantiei.
(2) Cand se constata efectuarea platii si/sau garantarii sumelor respective se
procedeaza la validarea platii/constituirii garantiei, DEI/DEISS trecand în starea
"DV În asteptarea liberului de vama".
(3) În cazul în care se constata neefectuarea platii si/sau, dupa caz, a garantarii
sumelor respective, aceasta se comunica declarantului, stabilindu-i-se un termen
conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446,
pentru remedierea situatiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei
RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV transmisa la declarant pentru
rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".
(4) În situatia prevazuta la alin. (3), efectuarea platii si/sau, dupa caz, a garantarii
sumelor respective de catre declarant se comunica biroului vamal prin trecerea
DEI/DEISS în starea "DV în asteptarea liberului de vama". Neefectuarea platii
si/sau, dupa caz, a garantarii sumelor respective de catre declarant sau expirarea
termenului acordat pentru remedierea situatiei determina trecerea DEI/DEISS în
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starea "Respins pentru import", marfurilor neacordandu-li-se liber de vama, fiind
aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod.
CAPITOLUL VI
Liberul de vama
Art. 17.
(1) Liberul de vama se acorda conform dispozitiilor stabilite la art. 194-195 din
cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al
Comisiei.
(2) Data acordarii liberului de vama este înscrisa în DEI/DEISS si se comunica
declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea
"Liber de vama".
Art. 18.
La cererea declarantului/reprezentantului, lucratorul vamal responsabil cu
acordarea liberului de vama autentifica un exemplar pe suport hartie al declaratiei
vamale, tiparit din aplicatia RCDPS, pe hartie obisnuita format A4 si care certifica
înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vama. Autentificarea
datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnaturii si a stampilei
lucratorului vamal.
CAPITOLUL VII
Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica
A. Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica înainte de
acordarea liberului de vama
Art. 19.
(1) În aplicarea art. 173 din cod si cu respectarea conditiilor prevazute la acest
articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant în
aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent, declaratia trecand în
starea "DV sub rectificare la declarant".
(2) Documentele care stau la baza modificarilor solicitate se depun la biroul vamal
însotite de un document tiparit dupa cererea de rectificare din aplicatia RCDPS,
semnat de catre declarant.
Art. 20.
Daca cererea de modificare este acceptata de catre biroul vamal, declarantul
procedeaza la modificarea DEI/DEISS conform datelor mentionate în cerere,
declaratia trecand în starea "Acceptata". Declaratia vamala rectificata pastreaza
MRN-ul si data acceptarii declaratiei initiale.
Art. 21.
(1) În cazul în care biroul vamal decide ca exista motive de respingere a cererii,
acesta comunica declarantului motivele respingerii.
(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucratorul vamal comunica
declarantului, prin alte mijloace decat tehnicile de prelucrare electronica a datelor,
motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din
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cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2.447 al Comisiei.
(3) Declarantului/Reprezentantului i se acorda posibilitatea sa îsi exprime punctul
de vedere înaintea luarii unei decizii care i-ar fi nefavorabila în termenul prevazut
la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
(4) Daca fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea
termenului acordat, mentionat la alin. (3), lucratorul vamal decide respingerea
cererii, acesta comunica declarantului motivele respingerii, precum si calea de atac
prevazuta la art. 44 din cod, cu respectarea conditiilor si termenelor prevazute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, prin intermediul aplicatiei RCDPS, declaratia trecand în starea "DV
Acceptata - rectificare neautorizata".
Art. 22.
(1) În aplicarea art. 174 din cod si cu respectarea conditiilor prevazute la acest
articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant în
aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.
(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal
însotite de un document tiparit dupa cererea de invalidare din aplicatia RCDPS,
semnat de catre declarant.
Art. 23.
Daca cererea de invalidare este acceptata de biroul vamal, lucratorul vamal
desemnat procedeaza la invalidarea informatica a declaratiei, DEI/DEISS trecand
în starea "DV Invalidata".
Art. 24.
(1) În cazul în care biroul vamal decide ca exista motive de respingere a cererii se
aplica prevederile art. 21 alin. (2) si (3).
(2) Daca, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea
termenului acordat, lucratorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunica
declarantului motivele respingerii, precum si calea de atac prevazuta la art. 44 din
cod, cu respectarea conditiilor si termenelor prevazute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia
trecand în starea "Acceptata".
B. Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub forma electronica dupa
acordarea liberului de vama
Art. 25.
(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod si cu respectarea conditiilor prevazute la
acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completeaza de catre declarant
în aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.
(2) Documentele care stau la baza modificarilor solicitate se depun la biroul vamal
însotite de un document tiparit dupa cererea de modificare din aplicatia RCDPS,
semnat de catre declarant.
Art. 26.
Daca biroul vamal accepta cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt
modificate de catre lucratorul vamal desemnat, corespunzator datelor solicitate în
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cerere. Declaratia vamala modificata pastreaza MRN-ul, data acceptarii si data
acordarii liberului de vama ale declaratiei initiale.
Art. 27.
În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunica
declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din
cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2.447 al Comisiei, precum si calea de atac prevazuta la art. 44 din cod, cu
respectarea conditiilor si termenelor prevazute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 28.
(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 si
cu respectarea conditiilor prevazute la acest articol, cererea de invalidare a
DEI/DEISS se completeaza de catre declarant în aplicatia RCDPS si se transmite
biroului vamal competent.
(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal
însotite de un document tiparit dupa cererea de invalidare din aplicatia RCDPS,
semnat de catre declarant.
Art. 29.
Prevederile art. 23 se aplica în mod corespunzator.
Art. 30.
În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunica
declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din
cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2.447 al Comisiei, precum si calea de atac prevazuta la art. 44 din cod, cu
respectarea conditiilor si termenelor prevazute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
TITLUL III
Procedura alternative
Art. 31.
Procedura alternativa se utilizeaza numai în cazul DEI si doar în situatia în care
aplicatia RCDPS nu functioneaza.
Art. 32.
(1) Utilizarea procedurii alternative si a formularelor utilizate se agreeaza de catre
biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se
asigura ca orice declaratie vamala înregistrata în aplicatia RCDPS, care nu a fost
procesata datorita nefunctionarii aplicatiei, se invalideaza.
(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat sa informeze în scris biroul
vamal în legatura cu orice operatiune de import, înregistrata în aplicatia RCDPS si
care nu a primit liber de vama, pentru a carei finalizare se solicita utilizarea
procedurii alternative.
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Act:

Ordinul nr. 1885/24.06.2016

Autoritate
emitenta:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

Publicat in:
Privind:
In vigoare din

FISCALA
MO nr. 503/05.07.2016
aprobarea Normelor tehnice de utilizare a
Sistemului roman de procesare automata a
declaratiei vamale la import
5 iulie 2016

Art. 33.
Biroul vamal accepta o declaratie vamala pe suport hartie, cu conditia ca aceasta
sa fie întocmita în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat
(UE) 2016/341 al Comisiei:
a) fie prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala,
prevazut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE)
2016/341 al Comisiei;
b) fie utilizand un formular de declaratie vamala de import tiparit pe hartie
obisnuita, prevazut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE)
2016/341 al Comisiei.
Art. 34.
(1) Orice declaratie vamala introdusa în aplicatia RCDPS, care nu a fost procesata
datorita nefunctionarii aplicatiei si pentru care a fost luata decizia de utilizare a
procedurii alternative, se invalideaza de biroul vamal imediat ce a fost restabilita
functionarea aplicatiei.
(2) Declaratiile vamale care au fost întocmite în procedura alternativa si au primit
liber de vama sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la
restabilirea functionarii aplicatiei.
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