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presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1. Se aproba Normele tehnice privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit
unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe
cale aeriana si autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe baza
unui manifest electronic pentru marfurile transportate pe cale aeriana, prevazute
in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.003/2009 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind autorizarea utilizarii de proceduri simplificate in cadrul
regimului de tranzit comunitar/comun, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 892 din 21 decembrie 2009.
Art. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA
NORME TEHNICE
privind autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe
suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale
aeriana si autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe
baza unui manifest electronic pentru marfurile transportate pe cale
aeriana
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de catre Directia
Generala a Vamilor a utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie
pentru marfurile transportate pe calea ferata si pe cale aeriana si de autorizare a
utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic
pentru marfurile transportate pe cale aeriana.
Art. 2. In aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se intelege:
a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al
Uniunii;
b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - 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 in ceea ce priveste normele detaliate ale
anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii;
c) Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere
in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor
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norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal
al Uniunii;
d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele
tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care
sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
e) Conventia privind regimul de tranzit comun - Conventia privind regimul de
tranzit comun, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si
completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr. 22/2006.
CAPITOLUL II
Autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport
hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata
Art. 3. (1) Autorizatia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport
hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata se acorda operatorilor
economici, la cerere, in conditiile prevazute la art. 24, 25, 29 si 30 din
Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 57 alin. (4) din apendicele
I la Conventia privind regimul de tranzit comun.
(2) In aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE)
2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. c) din apendicele I la Conventia privind
regimul de tranzit comun, se considera ca un titular utilizeaza frecvent regimul de
tranzit unional/comun in situatia in care efectueaza/va efectua cel putin 50 de
operatiuni de tranzit unional/comun intr-un an calendaristic.
(3) In aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE)
2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. (d) din apendicele I la Conventia privind
regimul de tranzit comun, autorizatia nu se acorda operatorilor economici care:
a) au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv
contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia
celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in
conditiile legii;
b) inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
c) sunt in stare de insolventa, se afla in procedura de reorganizare ori lichidare
judiciara sau figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi.
Art. 4. (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun
pentru marfurile transportate pe calea ferata se intocmeste in scris de catre
operatorul economic si contine urmatoarele informatii:
a) denumirea intreprinderii feroviare si sediul social al acesteia, numarul de
telefon/fax si alte date considerate ca necesare in vederea contactarii acesteia;
b) codul unic de inregistrare;
c) numarul EORI atribuit de autoritatea vamala;
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d) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal intreprinderea
feroviara: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, numarul de
telefon/fax si e-mail;
e) datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de
ordin vamal in cadrul organizatiei administrative a intreprinderii feroviare
operatorului economic;
f) biroul/birourile de plecare unde marfurile se plaseaza sub regim de tranzit
unional/comun;
g) numarul autorizatiei de operator economic autorizat pentru simplificari vamale,
dupa caz.
(2) Cererea se transmite in format letric la registratura Directiei Generale a
Vamilor, impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a operatorului economic, in copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa caz;
c) cazierul judiciar al persoanei care reprezinta legal intreprinderea feroviara in
raporturile juridice cu autoritatea vamala;
d) copia licentei de transport feroviar;
e) copia certificatului de siguranta pentru efectuarea serviciilor de transport
feroviar public;
f) document continand datele privind centrul sau centrele contabile (adresa, numar
de telefon/fax, persoane de contact);
g) document care atesta ca intreprinderea feroviara este membru al Uniunii
Internationale a Cailor Ferate;
h) declaratie-angajament conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele
norme tehnice;
i) specimene ale scrisorilor de trasura CIM, scrisorilor de trasura CIM pentru
transport combinat sau scrisorilor de trasura combinate CIM/SMGS.
(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplica in situatia prevazuta la art. 29 alin. (2)
din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 5. (1) In urma verificarii indeplinirii conditiilor de forma si de fond prevazute la art. 4
alin. (1) si (2), Directia Generala a Vamilor stabileste daca sunt indeplinite
conditiile pentru acceptarea cererii de autorizare, in termenul prevazut la art. 22
alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.
(2) Directia Generala a Vamilor accepta sau respinge cererea de autorizare in
conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii si ale art.
12 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.
Art. 6. (1) Autorizatia se elibereaza de catre Directia Generala a Vamilor, cu respectarea
prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizatiei este
prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
(2) Autorizatia se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre directorul
general al Directiei Generale a Vamilor. Numarul autorizatiei se acorda in ordine
cronologica si crescatoare.(3) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un
exemplar se retine de Directia Generala a Vamilor.
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Art. 7. (1) Directia Generala a Vamilor suspenda, anuleaza, revoca sau modifica
autorizatia in conditiile prevazute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 si 28 din Codul
vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446,
respectiv la art. 65 alin. (2) si (3) si art. 67-69 din apendicele I la Conventia privind
regimul de tranzit comun.
(2) In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, Directia
Generala a Vamilor comunica in scris operatorului economic motivele pe baza
carora intentioneaza sa ia decizia suspendarii, anularii, revocarii sau modificarii
autorizatiei, cu exceptia cazului prevazut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal
al Uniunii.
(3) Operatorul economic isi poate exprima punctul de vedere in termenul prevazut
la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
(4) Impotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate
formula plangere prealabila in conditiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE)
2015/2.446 si art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL III
Autorizarea utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe suport
hartie si pe baza unui manifest electronic pentru marfurile transportate
pe cale aeriana
Art. 8. (1) Autorizatia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru
marfurile transportate pe cale aeriana se acorda, la cerere, companiei aeriene, in
conditiile prevazute la art. 24, 26, 27, 29 si 46 din Regulamentul delegat (UE)
2016/341, respectiv la art. 55 lit. (e), art. 57-72 si 108-111 din apendicele I la
Conventia privind regimul de tranzit comun.
(2) Prevederile art. 3 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator, in aplicarea
prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) si e) si art. 27 alin. (1) lit. c) si d) din
Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 9. (1) Cererea de autorizare se intocmeste in scris de catre compania aeriana si
contine urmatoarele date:
a) denumirea companiei aeriene si sediul social al acesteia, numarul de telefon si
fax, precum si alte date considerate ca necesare in vederea contactarii;
b) codul unic de inregistrare;
c) numarul EORI atribuit de autoritatea vamala;
d) numarul autorizatiei de operator economic autorizat pentru simplificari vamale,
dupa caz;
e) datele de identificare ale persoanei care angajeaza legal compania aeriana:
numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, numarul de telefon/fax si email;
f) datele de identificare ale persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal in
cadrul organizatiei administrative a operatorului economic;
g) datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere;
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h) aeroporturile si birourile de plecare si de destinatie unde marfurile se
plaseaza/sosesc sub regim de tranzit unional/comun.
(2) Cererea se transmite in format letric la registratura Directiei Generale a
Vamilor, impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a companiei aeriene, in copie;
b) actul constitutiv al companiei aeriene, cu modificarile si completarile ulterioare,
dupa caz, in copie;
c) cazierul judiciar al persoanei care reprezinta legal compania aeriana in
raporturile juridice cu autoritatea vamala;
d) licenta de transport aerian, in copie;
e) modelul manifestului aerian pe suport hartie sau in format electronic, dupa caz;
f) document continand datele privind locatiile unde compania aeriana pastreaza
evidentele privind operatiunile de tranzit unional/comun pentru marfurile
transportate pe cale aeriana (adresa, numar telefon/fax, persoane de contact);
g) declaratie-angajament, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele
norme tehnice;
h) documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea conditiei prevazute la
art. 27 alin (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (numai pentru
autorizatia de utilizare a regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest
electronic).
(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplica in situatia prevazuta la art. 29 alin. (2)
din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 10. (1) Prevederile art. 5-7 se aplica in mod corespunzator.
(2) In aplicarea art. 46 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv
art. 108 alin. (2) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, o
copie certificata a autorizatiei se transmite de catre compania aeriana fiecarui birou
vamal din aeroporturile mentionate in autorizatie.
(3) Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 11. Autorizatiile pentru utilizarea procedurii simplificate in cadrul regimului de tranzit
comunitar/comun pentru marfurile transportate pe calea ferata si autorizatiile
pentru utilizarea procedurii simplificate in cadrul regimului de tranzit
comunitar/comun pentru marfurile transportate pe calea aerului (nivel 1/nivel 2)
acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice raman valabile
pana la expirarea termenelor prevazute la art. 250 si 251 din Regulamentul delegat
(UE) 2015/2.446.
Art. 12. Dispozitiile prezentelor norme tehnice se completeaza cu prevederile Codului
vamal al Uniunii, Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446,
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat
(UE) 2016/341 si Conventiei privind regimul de tranzit comun.
Art. 13. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.
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ANEXA Nr. 1 la normele tehnice
DECLARATIE-ANGAJAMENT
Societatea.......,CUI......,cu sediul in..........,reprezentata de..........,in calitate de
.........., membra a Uniunii Internationale a Cailor Ferate, avand codul..........,
detinatoare a Licentei de transport pe calea ferata nr..........., pentru utilizarea
regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate
pe calea ferata prevazut la art. 24 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE)
2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele
tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care
sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv la art. 55 lit. (f) din
apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken
la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr.
22/2006, depune urmatorul angajament in fata autoritatii vamale:
- isi asuma toate responsabilitatile in calitate de titular al regimului de tranzit
unional/comun pentru marfurile pe care le accepta la transport insotite de o
scrisoare de trasura CIM, o scrisoare de trasura CIM pentru transport combinat sau
o scrisoare de trasura combinata CIM/SMGS;
- se angajeaza sa nu utilizeze alte scrisori de trasura CIM, scrisori de trasura CIM
pentru transport combinat sau scrisori de trasura combinata CIM/SMGS decat cele
conforme reglementarilor internationale feroviare si sa informeze autoritatea
vamala despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trasura;
- sa informeze autoritatea vamala in legatura cu orice infractiune sau neregula
constatata cu privire la derularea operatiunilor de tranzit unional/comun;
- sa puna la dispozitia autoritatii vamale toate documentele in vederea efectuarii
controalelor periodice in centrul contabil;
- sa achite la cererea autoritatii vamale cuantumul datoriei vamale si al altor taxe
devenite exigibile, in caz de neexecutare totala sau partiala a angajamentelor luate
in calitate de titular al operatiunilor de tranzit si de beneficiar al procedurii
simplificate.
Numele si prenumele persoanei care reprezinta legal societatea . . . . . . . . . .
Functia . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Locul . . . . . . . . . .
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ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

ROMANIA
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Vamilor
AUTORIZATIE
pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie
pentru marfurile transportate pe calea ferata
nr. . . . . . . . . . .
In baza prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele
tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care
sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv ale art. 55 lit. (f)
din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la
Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care
Romania a aderat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata
prin Legea nr. 22/2006,
Societatea.......,CUI.....,cu sediul in.....,este autorizata sa utilizeze regimul de
tranzit unional/comun pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea
ferata.
Prezenta autorizatie este valabila in toate birourile vamale cu activitate feroviara.
Modificarile aduse autorizatiei se mentioneaza in formularul prevazut in anexa la
prezenta autorizatie.
..........
(functia, numele, semnatura directorului general
si stampila Directiei Generale a Vamilor)
ANEXA
la Autorizatia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun
pe suport hartie pentru marfurile transportate pe calea ferata nr. . . . . . .
MODIFICARE
Semnatura conducatorului si
Data modificarii
Tipul
stampila Directiei Generale a
autorizatiei
modificarii
Vamilor
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FISCALA
MO nr. 156/02.03.2017
aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea
utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe
suport hartie pentru marfurile transportate pe
calea ferata si pe cale aeriana si autorizarea
utilizarii regimului de tranzit unional/comun pe
baza unui manifest electronic pentru marfurile
transportate pe cale aeriana
02 martie 2017
ANEXA Nr. 3
la normele tehnice

DECLARATIE-ANGAJAMENT
Societatea . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cu sediul in . . . . . . . . . ., reprezentata
de . . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . . . ., detinatoare a Licentei de transport
pe cale aeriana nr. . . . . . . . . . ., pentru utilizarea regimului de tranzit
unional/comun pe suport hartie si pe baza unui manifest electronic pentru marfurile
transportate pe cale aeriana prevazut la art. 24 din Regulamentul delegat (UE)
2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele
tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care
sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv art. 55 lit. (e) din
apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken
la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr.
22/2006, depune urmatorul angajament in fata autoritatii vamale:
- isi asuma toate responsabilitatile in calitate de titular al regimului de tranzit
unional/comun pentru marfurile pe care le accepta la transport insotite de
manifestul aerian;
- sa informeze autoritatea vamala in legatura cu orice infractiune sau neregula
constatata cu privire la derularea operatiunilor de tranzit unional/comun;
- sa puna la dispozitia autoritatii vamale toate evidentele detinute in vederea
efectuarii controalelor ulterioare;
- sa achite la cererea autoritatii vamale cuantumul datoriei vamale si al altor taxe
devenite exigibile, in caz de neexecutare totala sau partiala a angajamentelor luate
in calitate de titular al operatiunilor de tranzit si de beneficiar al procedurii
simplificate.
Numele si prenumele persoanei care reprezinta legal societatea
..........
Functia
..........
Semnatura
..........
Data
..........
Locul . . . . . . . . . .
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ROMANIA
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Vamilor
AUTORIZATIE
pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru marfurile
transportate pe cale aeriana
(pe suport hartie si pe baza unui manifest electronic)
nr. . . . . . . . . . .
1. Obiectul autorizatiei
Compania aeriana..........,cu sediul in.........., este prin prezenta autorizata, sub
rezerva unei posibile revocari in orice moment, sa utilizeze regimul de tranzit
unional/comun conform art. 26 si 27 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele
tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care
sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei si art. 55 lit. (e) din
apendicele l la Conventia privind regimul de tranzit comun, adoptata la Interlaken
la 20 mai 1987, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat
prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2005, aprobata prin Legea nr.
22/2006.
2. Scopul
Utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hartie sau pe baza
manifestului electronic acopera transportul tuturor marfurilor efectuate pe cale
aeriana, de catre Compania . . . . . . . . . ., intre aeroporturile prevazute in anexa
nr. 1 la prezenta autorizatie.
3. Documente necesare transportului
In cazul in care este utilizat regimul de tranzit unional/comun, manifestul care
contine informatiile prevazute in apendicele 3 din anexa 9 la Conventia privind
aviatia civila internationala tine loc de declaratie de tranzit unional/comun, cu
conditia sa contina mentiunile indicate in art. 47 si 52 din Regulamentul delegat
(UE) 2016/341, respectiv art. 109 si art. 111 din apendicele I la Conventia privind
regimul de tranzit comun, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Procedura la aeroportul de incarcare (biroul vamal de plecare):
Compania aeriana consemneaza statutul T1, T2*, TF, C (echivalentul documentului
T2L) sau X tuturor transporturilor in evidentele sale comerciale si indica pe
manifest statutul fiecarui transport, cu exceptia cazului cand acesta poarta
mentiunea "consolidare" (eventual sub o forma prescurtata) pentru transporturile
in grupaj.
* Se aplica in cazul tranzitului comun.
In cazul in care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania
aeriana inscrie codul TD (semnificand document de tranzit) pe manifest. In acest
caz tipul, numarul, data si biroul de plecare din declaratia de tranzit utilizata trebuie
sa figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondenta.
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Identificarea transporturilor va fi asigurata prin mijloace de etichetare aplicate de
catre compania aeriana pe fiecare transport, continand numarul scrisorii de
transport aerian; daca un transport constituie o unitate de incarcare, numarul
unitatii de incarcare trebuie indicat.
In acord cu art. 34 din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit
comun/art. 297 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447,
termenul-limita pentru prezentarea marfurilor la biroul vamal de destinatie este de
. . . . . . . . . . . Inregistrarea numarului manifestului/declaratiei de tranzit va
cuprinde cel putin numarul zborului indicat pe manifest si data zborului.
Compania aeriana care transporta marfurile inscrise in manifest devine titular al
regimului de tranzit pentru aceste operatiuni de transport.
Compania aeriana va prezenta, in cazul in care se solicita, o copie pe suport hartie
a manifestului electronic autoritatii competente de pe aeroportul de plecare, in
situatia in care acest lucru nu se efectueaza pe parcursul schimbului de informatii.
In scopul controlului, toate scrisorile de transport referitoare la transporturile
inscrise pe manifest trebuie sa fie facute disponibile autoritatilor competente.
5.1. Procedura la biroul de descarcare (biroul de destinatie), in situatia utilizarii
manifestului pe suport hartie:
Un exemplar al manifestului trebuie prezentat autoritatilor vamale de pe aeroportul
de destinatie.
Autoritatile vamale de pe fiecare aeroport de destinatie transmit lunar catre
autoritatile vamale ale fiecarui aeroport de plecare, dupa autentificare, lista
intocmita de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate in cursul
lunii precedente.
Descrierea fiecarui manifest din aceasta lista cuprinde urmatoarele informatii:
a) numarul de referinta al manifestului;
b) sigla de identificare ca declaratie de tranzit in conformitate cu art. 47 alin. (1)
lit. a) si b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 109 alin. (1)
lit. a) si b) din apendicele I la Conventia privind regimul de tranzit comun;
c) numele (eventual abreviat) al companiei aeriene care a transportat marfurile;
d) numarul zborului;
e) data zborului.
5.2. Procedura la biroul de descarcare (biroul de destinatie), in situatia utilizarii
manifestului electronic
Manifestul electronic prezentat la biroul de incarcare si transmis prin sistemul de
schimb de date trebuie sa devina manifestul electronic al aeroportului de
descarcare.
Procedura simplificata pe baza manifestului electronic se considera incheiata de
indata ce datele din manifestul electronic sunt disponibile autoritatilor competente
de pe aeroportul de descarcare si transporturile inscrise in manifest sunt
prezentate acestor autoritati.
O copie a manifestului electronic va fi prezentata la solicitarea autoritatilor
competente ale aeroportului de descarcare, daca acest lucru nu se efectueaza in
timpul schimbului de date propriu-zis; autoritatile competente pot, in scopul
controlului, sa solicite toate scrisorile de transport corespunzatoare transporturilor
inscrise pe manifeste.
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6. Nereguli/Discrepante
Compania aeriana notifica autoritatilor vamale orice neregula sau discrepanta
constatata. Ea este de asemenea obligata sa contribuie la clarificarea si inlaturarea
neregulilor sau discrepantelor constatate de autoritatile competente din
aeroporturile de incarcare si de descarcare.
Autoritatile vamale din aeroportul de destinatie notifica, indata ce este posibil, orice
neregula sau discrepanta autoritatilor vamale din aeroportul de plecare, precum si
autoritatii emitente a autorizatiei.
7. Responsabilitatile companiei aeriene
Compania aeriana . . . . . . . . . . este obligata sa informeze inainte birourile vamale
din incinta aeroporturilor internationale despre intentia sa de a recurge la
procedura simplificata de tranzit.
Compania aeriana trebuie, de asemenea:
- sa prezinte o copie certificata conforma a autorizatiei, autoritatilor vamale din
fiecare aeroport unde isi desfasoara activitatea;
- sa pastreze arhivele care permit autoritatilor competente sa verifice operatiunile
la plecare si la destinatie;
- sa puna toate evidentele la dispozitia autoritatilor vamale si sa se angajeze in
fata autoritatilor vamale ca va indeplini obligatiile ce ii revin si va contribui la
inlaturarea oricarei nereguli sau discrepante.
8. Dispozitii finale
Prezenta autorizatie este valabila fara a prejudicia efectuarea formalitatilor, la
plecare si la sosire, care ii revin companiei aeriene in tarile de plecare si de
destinatie.
La prezenta autorizatie se anexeaza modelul manifestului aerian.
Modificarile aduse autorizatiei se mentioneaza in formularul prevazut in anexa nr.
2 la prezenta autorizatie.
Autorizatia intra in vigoare la: . . . . . . . . . .
..........
(functia, numele, semnatura directorului general
si stampila Directiei Generale a Vamilor)
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ANEXA Nr. 1
la Autorizatia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun
pe suport hartie/pe baza manifestului electronic
pentru marfurile transportate pe calea aeriana nr. . . . . . . . . . .
Nr. crt. Tara Aeroport Birou vamal

Lista actualizata la data de: . . . . . . . . . .
..........
(functia, numele, semnatura directorului general
si stampila Directiei Generale a Vamilor)
ANEXA Nr. 2
la Autorizatia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun
pe suport hartie/pe baza manifestului electronic
pentru marfurile transportate pe calea aeriana nr. . . . . . . . . . .
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