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Autoritate
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In vigoare din

FISCALA
MO nr. 882/4.12.2014
aprobarea Normelor tehnice de aplicare a
dreptului de reprezentare prevazut in
Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de
completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale
declaratiei vamale in situatii particulare ce
decurg din tipul reprezentarii
19 decembrie 2014

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul
(CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2.
Se aproba Instructiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii
particulare ce decurg din tipul reprezentarii, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3.
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare
a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de
instituire a Codului vamal comunitar si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54
ale documentului administrativ unic in situatii particulare ce decurg din tipul reprezentarii,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificarile
ulterioare.
Art. 5.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen
de 15 zile de la data publicarii.
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Anexa 1

Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul
(CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, din 26.11.2014
Art. 1.
Pe teritoriul vamal al Romaniei declaratiile vamale se pot intocmi in nume propriu, prin
reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta, in situatiile si in conditiile stabilite prin
prezentele norme tehnice.
Art. 2.
Reprezentarea directa a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei poate fi realizata de catre
orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile care fac obiectul declaratiei vamale,
impreuna cu toate documentele solicitate pentru aplicarea reglementarilor cu privire la regimul
vamal pentru care se declara marfurile respective.
Art. 3.
(1) Reprezentarea indirecta a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei poate fi realizata
numai de catre persoanele juridice romane autorizate sa functioneze in calitate de comisionar in
vama.
(2) Persoanele juridice romane, altele decat cele autorizate sa functioneze in calitate de
comisionar in vama, pot actiona ca reprezentant indirect numai in cazul in care sunt mandatate
de catre o singura persoana.
Art. 4.
Persoanele stabilite in Uniunea Europeana pot intocmi declaratii vamale in nume propriu, prin
reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta.
Art. 5.
(1) Persoanele stabilite intr-un stat tert Uniunii Europene pot intocmi declaratii vamale in nume
propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:
a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;
b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control
vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca
autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.
(2) Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele
stabilite intr-un stat tert Uniunii Europene pot intocmi declaratii vamale numai prin reprezentare
indirecta.
Art. 6.
Intocmirea actelor si indeplinirea formalitatilor prevazute in reglementarile vamale prin
reprezentare sunt permise numai persoanelor care pot prezenta autoritatii vamale inscrisul care
sa ateste incredintarea puterii de reprezentare si limitele acesteia.
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Instructiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in
situatii particulare ce decurg din tipul reprezentarii din 26.11.2014
A. Declararea in nume propriu
Art. 1.
(1) In caseta 2 sau 8, dupa caz, a declaratiei vamale se indica numele si prenumele sau
denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al marfurilor.
(2) In caseta 14 a declaratiei vamale se indica codul de reprezentare [1], urmat de datele de
identificare ale exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al marfurilor care
actioneaza in nume propriu. In acest caz persoana mentionata in caseta 14 a declaratiei vamale
are calitatea de declarant.
(3) In caseta 54 a declaratiei vamale apare semnatura declarantului mentionat la caseta 14.
B. Declararea prin reprezentarea directa
Art. 2.
(1) In caseta 2 sau 8, dupa caz, a declaratiei vamale se indica numele si prenumele sau
denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al marfurilor.
(2) In caseta 14 a declaratiei vamale se indica codul de reprezentare [2], urmat de datele de
identificare ale reprezentantului in vama care actioneaza in numele si pe seama persoanei
inscrise in caseta 2 sau 8, dupa caz, pe care o reprezinta. In acest caz persoana mentionata in
caseta 14 a declaratiei vamale are calitatea de reprezentant.
(3) In caseta 54 a declaratiei vamale apare semnatura reprezentantului mentionat la caseta 14.
C. Declararea prin reprezentarea indirecta
Art. 3.
(1) In caseta 2 sau 8, dupa caz, a declaratiei vamale se indica numele si prenumele sau
denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al marfurilor.
(2) In caseta 14 a declaratiei vamale se indica codul de reprezentare [3], urmat de datele de
identificare ale declarantului care actioneaza in nume propriu, dar pe seama persoanei inscrise
in caseta 2 sau 8, dupa caz. In acest caz persoana mentionata in caseta 14 a declaratiei vamale
are calitatea de declarant.
(3) In caseta 54 a declaratiei vamale apare semnatura declarantului mentionat la caseta 14.
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