ANEXA 9
Apendicele A
1. Note introductive la tabele
Nota 1. Aspecte generale

1.1
Declarația sumară care trebuie depusă pentru mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii
sau care părăsesc acest teritoriu include informațiile indicate în tabelele 1-5 pentru fiecare situație și
fiecare mod de transport respectiv. Cererea de deviere de la rută care trebuie să fie făcută atunci când
un mijloc de transport activ care intră pe teritoriul vamal al Uniunii urmează să ajungă mai întâi la un
birou vamal situat într-un stat membru care nu a fost declarat în declarația sumară de intrare conține
informațiile detaliate în tabelul 6.
1.2
Tabelele 1-7 includ toate datele necesare regimurilor, declarațiilor și cererilor de deviere de la
rută respective. Ele oferă o viziune globală a elementelor necesare pentru diferitele regimuri, declarații
și cereri de deviere de la rută.
1.3
Titlurile coloanelor sunt suficient de explicite și fac trimitere la regimurile și declarațiile
respective.
1.4
Simbolul „X” care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică faptul că informația
respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei corespunzătoare trebuie furnizată
la nivel de articol de marfă. Simbolul "Y" care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică faptul
că informația respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei corespunzătoare
trebuie furnizată la nivel generic. Simbolul „Z” care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică
faptul că informația respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei
corespunzătoare trebuie furnizată la nivel de declarație privind mijlocul de transport. Combinația de
simboluri „X”, „Y” și „Z” indică faptul că datele respective pot fi solicitate pentru regimul sau
declarația descrisă în titlul coloanei corespunzătoare la toate nivelurile respective.
1.5
Descrierile și notele care figurează în secțiunea 4, privind declarațiile sumare de intrare și de
ieșire, procedurile simplificate și cererile de deviere de la rută se aplică la elementele menționate în
tabelele 1-7.
Nota 2. Declarație vamală utilizată ca declarație sumară de intrare
2.1. În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, este utilizată ca declarație
sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele
cerute pentru procedura specifică în temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana
„declarație sumară de intrare” din tabelele 1-4.
În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, este utilizată ca declarație
sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele
cerute pentru procedura specifică din tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare” din tabelele
1-4.
2.2. În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, este prezentată de un AEO în
temeiul articolului 38 alineatul (2) litera (b) din cod și este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul
130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru procedura specifică în
temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare AEO” din
tabelul 5.

În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, este prezentată de un AEO în
temeiul articolului 38 alineatul (2) litera (b) din cod și este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul
130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru regimul specific în
tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare AEO” din tabelul 5.
Nota 3. Declarație vamală de export
3.1. În cazul în care este solicitată o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, în conformitate
cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru
regimul specific în temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana „declarație sumară de
ieșire” din tabelele 1 și 2.
În cazul în care este solicitată o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, în conformitate
cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru
regimul specific din tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de ieșire” din tabelele 1 și 2.

Nota 4. Alte împrejurări speciale referitoare la declarațiile sumare de intrare și de ieșire și tipuri specifice de trafic de
mărfuri. Note pentru tabelele 2-4.
4.1. Coloanele „Declarație sumară de ieșire – Trimiteri expres” și „Declarație sumară de intrare – Trimiteri expres” din
tabelul 2 se referă la datele cerute care sunt comunicate prin mijloace electronice autorităților vamale în vederea unei
analize de risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor expres. Serviciile poștale pot să decidă să comunice
autorităților vamale prin mijloace electronice datele incluse în acele coloane din tabelul 2 în vederea unei analize de
risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor poștale.
4.2. În sensul prezentei anexe, prin trimitere expres se înțelege transportul unui articol individual printr-un serviciu integrat
de colectare, transport, vămuire și livrare într-un mod accelerat și în termen precis, la care se adaugă localizarea și
controlul acestui articol pe toată durata expedierii.

4.5. Tabelele 3 și 4 includ informațiile necesare declarațiilor sumare de intrare în ceea ce privește transporturile rutiere și
feroviare.
4.6. Tabelul 3, privind transportul rutier, se aplică, de asemenea, transportului multimodal, cu excepția dispozițiilor contrare
din secțiunea 4.
Nota 5. Proceduri simplificate
5.1. Declarațiile pentru procedurile simplificate menționate la articolul 166 din cod cuprind informațiile indicate în tabelul
7.
5.2. Formatul redus pentru anumite date prevăzute în cadrul procedurilor simplificate nu are ca efect limitarea și nici
influențarea cerințelor enunțate în apendicele C1 și D1, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie incluse
în declarațiile suplimentare.
2. Cerințe privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire
2.1. Transport aerian, maritim, pe căi navigabile interioare sau alte moduri de transport sau situații nemenționate în
tabelele 2-4 – Tabelul 1

Denumirea

Declarația sumară de
ieșire

Declarația sumară de
intrare

(a se vedea nota 3.1)

(a se vedea nota 2.1)

Y

Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

X/Y

Expeditorul

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Numărul de articole

Persoana care depune declarația sumară
Destinatarul
Transportatorul

Z

Partea care trebuie notificată

X/Y

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece
frontiera

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Y
Z

Biroul vamal de ieșire

Y

Localizarea mărfurilor

Y

Locul de încărcare

X/Y

Codul locului de descărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

X

Tipul de colete (cod)

X

X

Numărul de colete

X

X

Marcaje de expediere

X/Y

X/Y

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în
containere

X/Y

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

X

Codul mărfurilor

X

X

Masă brută (kg)

X/Y

X/Y

X

X

Numărul sigiliului

X/Y

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

X/Y

Data declarației

Y

Y

Semnătura /Autentificare

Y

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

Z

2.2.

Trimiteri expres – Tabelul 2
Denumirea

Declarație sumară de
ieșire – Trimiteri expres
(a se vedea notele 3.1 și
4.1-4.3)

Declarație sumară de
intrare – Trimiteri
expres
(a se vedea notele 2.1
și 4.1-4.3)

Numărul de referință unic al trimiterii
Numărul documentului de transport
Expeditorul
Persoana care depune declarația sumară
Destinatarul

X/Y

X/Y

Y

Y

X/Y

X/Y

Transportatorul

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Biroul vamal de ieșire

Y

Localizarea mărfurilor

Y

Locul de încărcare

Y

Codul locului de descărcare
Descrierea mărfurilor

Y

X/Y
X

X

Numărul articolului de marfă

X

X

Codul mărfurilor

X

X

Masă brută (kg)

X/Y

X/Y

X

X

X/Y

X/Y

Data declarației

Y

Y

Semnătura /Autentificare

Y

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Y

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în
containere

Codul ONU pentru mărfuri periculoase
Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

Z

2.3.

Transport rutier – Informații care trebuie incluse în declarația sumară de intrare – Tabelul 3
Denumirea

Numărul de articole

Transport rutier Declarație sumară
de intrare
(a se vedea nota
2.1)
Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care depune declarația sumară
Destinatarul

Y
X/Y

Transportatorul

Z

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țărilor de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Locul de încărcare

X/Y

Codul locului de descărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Codul tipului de colete

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Masă brută (kg)

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase
Numărul sigiliului

X
X/Y

2.4.

Data declarației

Y

Semnătura /Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Transport feroviar – Informații care trebuie incluse în declarația sumară de intrare – Tabelul 4
Denumirea

Numărul de articole

Transport feroviar
– Declarație
sumară de intrare
(a se vedea nota
2.1)
Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care prezintă declarația sumară
Destinatarul

Y
X/Y

Transportatorul

Z

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țărilor de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Locul de încărcare

X/Y

Codul locului de descărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Codul tipului de colete

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Masă brută (kg)

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase
Numărul sigiliului

2.5.

X
X/Y

Data declarației

Y

Semnătura /Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Operatori economici autorizați – Cerințe reduse în ceea ce privește datele care trebuie incluse în declarațiile
sumare de intrare – Tabelul 5
Denumirea

Declarația sumară
de intrare
(a se vedea nota
2.2)

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care depune declarația sumară
Destinatarul
Transportatorul
Partea care trebuie notificată

Y
X/Y
Z
X/Y

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Biroul vamal de ieșire
Locul de încărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

2.6.

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Data declarației

Y

Semnătura /Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

Z

Date cerute pentru cererile de deviere de la rută – Tabelul 6
Denumirea

3.

Modul de transport la frontieră

Z

Identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul de țară al primului birou de intrare declarat

Z

Persoana care solicită devierea de la rută

Z

MRN

X

Numărul articolului de marfă

X

Codul primului loc de sosire

Z

Codul primului loc de sosire efectiv

Z

Date cerute pentru declarația simplificată – Tabelul 7
Denumirea

Declarație
Numărul de articole
Numărul de referință unic al trimiterii
Numărul documentului de transport
Expeditor/exportator
Destinatarul

Declarație
simplificată de export
(a se vedea nota 3.1)

Declarație
simplificată de import
(a se vedea nota 2.1)

Y

Y

Y

Y

X

X

X/Y

X/Y

X/Y
X/Y

Declarant/reprezentant
Codul statutului declarantului/reprezentantului

Y

Y

Y

Y

Codul monedei
Biroul vamal de ieșire
Descrierea mărfurilor
Tipul de colete (cod)
Numărul de colete
Mărci de expediție
Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care
este în containere
Numărul articolului de marfă
Codul mărfurilor

X
Y
X

X

X

X

X

X

X/Y

X/Y
X/Y

X

X

X

X

Masă brută (kg)
Procedură
Masa netă (kg)

X
X

X

X

X

Suma totală facturată
Numărul de referință pentru înscrierea în evidențele
declarantului
Numărul autorizației

X
X

X

X

X

Informații suplimentare
Data declarației
Semnătura /Autentificare

X
Y

Y

Y

Y

4. Note explicative privind elementele de date
MRN
Cerere de deviere de la rută: Numărul de referință al transportului reprezintă o alternativă pentru următoarele două
elemente de date:
– identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera,
– data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal.
Declarație
A se indica codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 1, prima și a doua subdiviziune, din DAU.

Numărul de articole1
Numărul total de articole declarate în declarație sau în declarația sumară.
[Ref.: caseta 5 din DAU]
Numărul de referință unic al trimiterii
Numărul de referință unic atribuit mărfurilor la intrare, import, ieșire și export.
Este necesar să fie utilizate codurile OMD (ISO 15459) sau coduri echivalente.
Declarații sumare: este vorba de o alternativă la numărul documentului de transport atunci când acesta nu este
disponibil.
Proceduri simplificate: informația poate fi furnizată în cazul în care este disponibilă.
Acest element reprezintă o legătură cu alte surse de informații utile.
[Ref.: caseta 7 din DAU]
Numărul documentului de transport
Referire la documentul de transport care acoperă transportul mărfurilor pe teritoriul vamal sau în afara acestuia. Atunci
când persoana care depune declarația sumară de intrare este alta decât transportatorul, se indică și numărul documentului
de transport al transportatorului.
Este vorba de codul corespunzător tipului de document de transport prevăzut în apendicele D1, urmat de numărul de
identificare a documentului respectiv.
Acest element reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al trimiterii [UCR], atunci când acesta nu este
disponibil. Reprezintă o legătură cu alte surse de informații utile.
Declarații sumare de ieșire – Aprovizionarea navelor și aeronavelor: factura sau numărul listei de încărcare.
Declarații sumare de intrare – Transport rutier: această informație se furnizează în măsura în care este posibil și poate
presupune o trimitere atât la carnetul TIR, cât și la CMR.
Expeditorul
Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de transport de către partea care a comandat
transportul.
Declarații sumare de ieșire: această informație trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea care
depune declarația sumară. Această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana
care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al expeditorului nu este
disponibil, se indică numele și adresa complete ale expeditorului. În cazul în care elementele cerute pentru o declarație
sumară de ieșire sunt incluse într-o declarație vamală în conformitate cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod și cu
articolul 162 din cod, această informație corespunde datei „Expeditor/Exportator” din declarația vamală respectivă.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut
de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la
dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația
sumară dispune de el.
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Generat automat de sistemele informatice.

Structura numărului respectiv este următoarea:
Câmp
1

Conținut
Identificator al țării terțe (codul
de țară ISO alfa 2)

Tipul câmpului
Alfabetic 2

Format
a2

2

Numărul de identificare unic
acordat de o țară terță

Alfanumeric cu
maximum 15
caractere

An..15

Exemple
US
JP
CH
1234567890ABCDE
AbCd9875F
pt20130101aa

Exemple: „US1234567890ABCDE” pentru un expeditor din SUA (cod de țară: US) al cărui număr de identificare unic
este 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F” pentru un expeditor din Japonia (cod de țară: JP) al cărui număr de
identificare unic este AbCd9875F. „CHpt20130101aa” pentru un expeditor din Elveția (cod de țară: CH) al cărui număr
de identificare unic este pt20130101aa.
Identificator al țării terțe: codurile alfabetice ale Uniunii Europene pentru țări și teritorii se bazează pe standardul actual
ISO alfa 2 (a2) în măsura în care acestea sunt compatibile cu codurile de țară stabilite în conformitate cu articolul 5
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind
statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al
Consiliului2.
În cazul în care se indică numărul EORI al unui expeditor sau numărul de identificare unic acordat expeditorului de o
țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.
Declarații sumare de intrare: Această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana
care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al expeditorului nu este
disponibil, se indică numele și adresa complete ale expeditorului.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut
de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la
dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația
sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire”
din cadrul prezentei note explicative privind datele.
În cazul în care se indică numărul EORI al unui expeditor sau numărul de identificare unic acordat expeditorului de o
țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.
Expeditor/exportator
Persoana care face declarația de export sau în numele căreia este făcută această declarație și care este proprietarul
mărfurilor sau are un drept similar de a dispune de acestea în momentul acceptării declarației.
A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din [Regulamentul delegat (UE) 2015/... de completare
a Regulamentului (UE) nr. 952/2013]. Când expeditorul/exportatorul nu dispune de un număr EORI, administrația
vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.
[Ref.: caseta 2 din DAU]
Persoana care depune declarația sumară
Această informație apare sub forma numărului EORI al persoanei care depune declarația sumară. Nu se indică numele și
adresa acesteia.
Declarații sumare de intrare: una dintre persoanele menționate la articolul 127 alineatul (4) din cod.
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Declarații sumare de ieșire: partea definită la articolul 271 alineatul (2) din cod. Această informație nu trebuie furnizată
în cazul în care, în conformitate cu articolul 263 alineatul (1) din cod, mărfurile sunt acoperite de o declarație vamală.
Notă: această informație este necesară pentru a identifica persoana care prezintă declarația.
Persoana care solicită devierea de la rută:
Cerere de deviere de la rută: persoana care face solicitarea de deviere de la rută la intrare. Această informație apare sub
forma numărului EORI al persoanei care solicită devierea de la rută. Nu se indică numele și adresa acesteia.
Destinatar:
Partea căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.
Declarații sumare de ieșire: În cazurile menționate la articolul 215 alineatul (2) al treilea paragraf din [Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/... de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale
Regulamentului (UE) nr. 952/2013], aceste informații privind numele și adresa completă a destinatarului sunt furnizate
atunci când sunt disponibile. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică un conosament
„la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu următorul cod în caseta 44 a
declarației de export:
Temei
juridic

Subiect

Casetă

Cod

Apendicele
A

Situații în care sunt vizate conosamentele negociabile de tip „la
ordin andosate în alb”, în caz de declarație sumară de ieșire,
atunci când datele destinatarului nu sunt cunoscute.

44

30600

Informația apare sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când persoana care depune declarația sumară
dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al destinatarului nu este disponibil, se indică numele și
adresa complete ale destinatarului.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut
de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la
dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația
sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire”
a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.
În cazul în care se indică numărul EORI al unui destinatar sau numărul de identificare unic acordat destinatarului de o
țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.
Declarații sumare de intrare: această informație trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea
care depune declarația sumară. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică un
conosament „la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu următorul cod 10600:
Temei
juridic

Subiect

Cod

Apendicele
A

Situații în care sunt vizate conosamentele negociabile de tip „la
ordin andosate în alb”, în caz de declarație sumară de intrare,
atunci când datele destinatarului nu sunt cunoscute.

10600

Atunci când trebuie să fie furnizată, această informație apare sub forma numărului EORI al destinatarului, ori de câte ori
persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al destinatarului

nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale destinatarului.
În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut
de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la
dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația
sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire”
a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.
În cazul în care se indică numărul EORI al unui destinatar sau numărul de identificare unic acordat destinatarului de o
țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.
Declarant/reprezentant
Informație care trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de expeditor/exportator, la export sau de
destinatar, la import.
Această informație apare sub forma numărului EORI al declarantului/reprezentantului.
[Ref.: caseta 14 din DAU]
Codul statutului declarantului/reprezentantului
Codul care indică statutul declarantului sau al reprezentantului. Se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 caseta
14 din DAU.
Transportatorul
Această informație nu se furnizează în cazul în care transportatorul este identic cu persoana care depune declarația
sumară de intrare, cu excepția cazului în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu
comercianții dintr-o țară terță care este recunoscut de Uniune. În acest caz, informația poate fi furnizată sub forma unui
număr de identificare unic acordat de o țară terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.
Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative
privind elementul de date „Expeditor”.
În cazul în care persoana care depune declarația sumară de intrare este diferită, informația apare sub forma numelui și a
adresei complete ale transportatorului.
Această informație apare sub forma numărului EORI al transportatorului sau a numărului de identificare unic acordat
transportatorului de o țară terță:
– ori de câte ori persoana care depune declarația sumară dispune de un astfel de număr,
și/sau
– în cazul în care transportul se realizează pe cale maritimă, navigabilă interioară sau aeriană.
Informația apare sub forma numărului EORI al transportatorului, dacă transportatorul este conectat la sistemul vamal și
dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute la articolul 185 alineatul (3) sau la articolul 187 alineatul (2)
din [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/... de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor
dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 952/2013].
În cazul în care se indică numărul EORI al unui transportator sau numărul de identificare unic acordat unui transportator
de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.
Partea care trebuie notificată
Partea care trebuie notificată cu privire la sosirea mărfurilor. Această informație trebuie furnizată, după caz. Informația
apare sub forma numărului EORI al părții care trebuie notificată, atunci când persoana care depune declarația sumară
dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al părții care trebuie notificată nu este disponibil, se indică
numele și adresa complete ale respectivei părți.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut
de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la
dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația
sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire”
a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.
În cazul în care se indică numărul EORI al părții care trebuie notificată sau numărul de identificare unic acordat de o țară
terță părții care trebuie notificată, nu se furnizează numele și adresa respectivei părți.
Declarație sumară de intrare: în cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică „un
conosament la ordin andosat în alb”, caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul 10600, se indică
întotdeauna partea care trebuie notificată.
Declarație sumară de ieșire: în cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică „un conosament
la ordin andosat în alb”, caz în care nu se menționează destinatarul, datele referitoare la partea care trebuie notificată se
indică întotdeauna în câmpul „destinatar” în locul datelor „destinatarului”. Atunci când o declarație de export conține
date din declarația sumară de ieșire, se introduce codul 30600 în caseta 44 din declarația de export în cauză.
Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera
Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera teritoriului vamal al Uniunii. Pentru
identitate, se utilizează definițiile prevăzute în apendicele C1 pentru caseta 18 din DAU. În cazul transportului pe mare
sau pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare OMI al navei sau numărul european unic de
identificare a navelor (ENI). În cazul transportului aerian, nu trebuie furnizată nicio informație.
Se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 21 din DAU pentru a indica naționalitatea, atunci când
această informație nu este deja inclusă în identitate.
Transport feroviar: se indică numărul vagonului.
Identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera
Cerere de deviere de la rută: Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei, a codului ENI
sau a numărului de zbor IATA pentru transportul pe mare, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian.
Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de
partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor la acordul de partajare de cod.
Numărul de referință al transportului3 (1)
Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul zborului, numărul ieșirii, dacă
este cazul.
Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de
partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor la acordul de partajare de cod.
Transport feroviar: se indică numărul trenului. Această informație este furnizată în caz de transport multimodal, dacă
este cazul.
Codul primului loc de sosire
Identificarea primului loc de sosire pe teritoriul vamal. Poate fi vorba de un port (cale maritimă), de un aeroport (calea
aerului) și de un punct de control la frontieră (cale terestră).
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dacă este cazul.

Codul trebuie să fie conform cu următorul model: UN/LOCODE (an..5) + cod național (an..6).
Transport rutier și feroviar: codul trebuie să fie în conformitate cu modelul prevăzut pentru birourile vamale în
apendicele D1.
Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare declarat.
Codul primului loc de sosire efectiv
Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare efectiv.
Codul de țară al primului birou de intrare declarat
Cerere de deviere de la rută: se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 2 din DAU.
Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal
Data și ora/data și ora prevăzute pentru sosirea mijlocului de transport la primul aeroport (calea aerului), la primul punct
de control la frontieră (cale terestră) sau în primul port (cale maritimă) se utilizează un cod cu 12 cifre
(SSAALLZZOOMM). Se indică ora locală la primul loc de sosire.
Cerere de deviere de la rută: Aceste informații sunt valabile până la data; se folosește codul n8 (SSAALLZZ).
Codul țării (țărilor) de pe itinerar
Identificarea cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara inițială de plecare până la destinația
finală. Este vorba de țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor. Se utilizează codurile prevăzute în
apendicele D1 pentru caseta 2 din DAU. Se furnizează aceste informații în măsura în care sunt cunoscute.
Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres –
mărfurilor.

trimiteri poștale: se indică numai țara de destinație finală a

Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres –
mărfurilor.

trimiteri poștale: se indică numai țara de plecare inițială a

Codul monedei

Codul prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 22 din DAU pentru moneda în care este emisă
factura comercială.
Se utilizează aceste informații împreună cu „sumă totală facturată” în cazul în care sunt necesare pentru calcularea
taxelor de import.
Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile
menționate în autorizații în legătură cu aceste regimuri le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o
indice în declarația suplimentară.
[Ref.: casetele 22 și 44 din DAU]
Modul de transport la frontieră
Declarație sumară de intrare: modul de transport corespunzător mijlocului de transport activ cu care mărfurile sunt
așteptate să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. În cazul transportului combinat, se aplică normele stabilite în apendicele
C1 nota explicativă pentru caseta 21.
În cazul în care mărfurile destinate transportului aerian sunt transportate altfel decât pe cale aeriană, se va declara
celălalt mod de transport.

Sunt folosite codurile 1, 2, 3, 4, 7, 8 sau 9 prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 25 din DAU.
[Ref.: caseta 25 din DAU]
Biroul vamal de ieșire
Codul menționat în apendicele D1 pentru caseta 29 din DAU pentru biroul vamal de ieșire avut în vedere.
Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres – trimiteri poștale:
această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate
de operator.

Localizarea mărfurilor4
Locul precis în care pot fi examinate mărfurile.
[Ref.: caseta 30 din DAU]
Locul de încărcare5
Numele portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt
încărcate mărfurile pe mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.
Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres – trimiteri poștale:
Această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate
de operator.
Transport rutier și feroviar: poate fi vorba de locul în care mărfurile sunt recepționate în conformitate cu contractul de
transport sau de biroul vamal de plecare TIR.
Locul de descărcare6
Numele portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt
descărcate mărfurile din mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.
Transport rutier și feroviar: în cazul în care nu există un cod, numele locului se indică cu mare precizie.
Notă: această informație este utilă pentru gestionarea regimului.

Descrierea mărfurilor
Declarații sumare: este vorba de folosirea unui limbaj clar pentru această descriere, care să fie suficient de precisă pentru
a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile. Nu se acceptă termeni generali, precum „mărfuri de grupaj”, „navlu
general” sau „piese”. Comisia publică o listă a acestor termeni generali. Această informație nu este necesară atunci când
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dacă este cazul.

Versiune codificată, dacă este disponibilă.

Versiune codificată, dacă este disponibilă.

se furnizează codul mărfurilor.
Proceduri simplificate: este vorba de o descriere în sens tarifar.
[Ref.: caseta 31 din DAU]
Tipul de colete (cod)
Codul menționat în apendicele D1 pentru caseta 29 din DAU pentru biroul vamal de ieșire avut în vedere.
Numărul de colete
Numărul de colete individuale, ambalate astfel încât să nu fie posibilă separarea lor fără desfacerea ambalajului, sau
numărul de bucăți în cazul mărfurilor neambalate. Această informație nu este necesară în cazul mărfurilor în vrac.
[Ref.: caseta 31 din DAU]
Mărci de expediție
Descrierea liberă a marcajelor și numerelor care figurează pe unitățile de transport sau pe colete.
Această informație nu este furnizată decât pentru mărfurile ambalate, dacă este cazul. În cazul în care mărfurile sunt în
containere, numărul containerului poate înlocui mărcile de expediție, acestea putând fi totuși furnizate de către
operatorul care dispune de ele. RUT (referința unică de trimitere) sau referințele care figurează în documentul de
transport și care permit identificarea fără echivoc a tuturor coletelor din lot pot înlocui mărcile de expediție.
Notă: această informație contribuie la identificarea trimiterilor.
[Ref.: caseta 31 din DAU]
Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere
Mărci (litere și/sau numere) de identificare a containerului.
[Ref.: caseta 31 din DAU]
Numărul articolului de marfă7 (1)
Numărul articolului respectiv în raport cu numărul total de articole incluse în declarație, în declarația sumară sau în
cererea de deviere de la rută.
Cerere de deviere de la rută: atunci când este furnizat MRN, iar cererea de deviere de la rută nu se referă la toate
articolele înscrise într-o declarație sumară de intrare, persoana care solicită devierea de la rută furnizează numerele de
articol corespunzătoare, atribuite mărfurilor în declarația sumară de intrare inițială.
A nu se utiliza decât atunci când mărfurile sunt constituite din mai mult de un articol.

Notă: această informație care este generată automat de sisteme informatice contribuie la identificarea articolului
respectiv în declarație.
[Ref.: caseta 32 din DAU]
Codul mărfurilor
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Generat automat de sistemele informatice.

Numărul de cod corespunzător articolului în cauză;
Declarații sumare de intrare: primele patru cifre din codul NC. Această informație nu este necesară atunci când se
furnizează informația privind descrierea mărfurilor.
Proceduri simplificate de import: codul TARIC cu zece cifre. Operatorii pot, dacă este cazul, să completeze această
informație cu codurile adiționale TARIC. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate
la import, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste proceduri le permit să amâne
colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.
Declarații sumare de ieșire: primele patru cifre din codul NC. Această informație nu este necesară atunci când se
furnizează informația privind descrierea mărfurilor.
Proceduri simplificate de export: codul NC cu opt cifre. Operatorii pot, dacă este cazul, să completeze această informație
cu codurile adiționale TARIC. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la export,
în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste proceduri le permit să amâne colectarea acestei
informații și să o indice în declarația suplimentară.
[Ref.: caseta 33 din DAU]
Masă brută (kg)
Greutatea (masa) mărfurilor corespunzătoare declarației, inclusiv ambalajul, dar cu excepția echipamentului de
transport.
Operatorul poate indica această greutate, în măsura în care este posibil, pentru fiecare articol declarat.
Proceduri simplificate de import: această informație nu se furnizează decât atunci când este necesară pentru calcularea
taxelor de import.
Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile
menționate în autorizații în legătură cu aceste proceduri le permit să amâne colectarea acestei informații și să o indice în
declarația suplimentară.
[Ref.: caseta 35 din DAU]
Regim
Codul regimurilor prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 37, prima și a doua subdiviziune, din DAU.
Statele membre pot renunța la obligația de a furniza codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 37, a doua
subdiviziune, din DAU, în cazul declarațiilor simplificate la import și la export, în cazul în care condițiile menționate în
autorizații în legătură cu aceste regimuri le permit să amâne colectarea acestei informații și să o indice în declarația
suplimentară.
Masa netă (kg)
Greutatea (masa) mărfurilor propriu-zise fără niciun ambalaj.
Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import și la export, în cazul în care
condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste regimuri le permit să amâne colectarea acestei informații și să o
indice în declarația suplimentară.
[Ref.: caseta 38 din DAU]
Suma totală facturată
Prețul mărfurilor pentru fiecare articol inclus în declarație. Această informație se utilizează împreună cu „codul valutei”

atunci când este necesară pentru calcularea taxelor de import.
Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile
menționate în autorizații în legătură cu aceste regimuri le permit să amâne colectarea acestei informații și să o indice în
declarația suplimentară.
[Ref.: caseta 42 din DAU]
Numărul de referință pentru înscrierea în evidențele declarantului
Este vorba de numărul de referință al înscrierilor în evidențe pentru regimul descris la articolul 182 din cod. Statele
membre pot renunța la această cerință în cazul în care există alte sisteme satisfăcătoare de trasabilitate a transporturilor.
Informații suplimentare
A se indica codul 10100 în cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1147/20028
(mărfurile importate cu certificate de navigabilitate).
[Ref.: caseta 44 din DAU]
Numărul autorizației
Numărul autorizației de proceduri simplificate. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul în care sistemele
informatice ale acestora le permit să obțină această informație fără echivoc din alte date care figurează în declarație, de
exemplu, identificarea operatorului.
Codul ONU pentru mărfuri periculoase
Codul de identificare a mărfurilor periculoase al Organizației Națiunilor Unite (UNDG) este un număr de ordine unic
(n4) atribuit în cadrul Organizației Națiunilor Unite substanțelor și articolelor incluse pe o listă a mărfurilor periculoase
cel mai frecvent transportate.
Se furnizează această informație numai atunci când este necesară.
Numărul sigiliului9
Numărul de identificare al sigiliului aplicat pe echipamentul de transport,
dacă este cazul.
Codul modului de plată a cheltuielilor de transport
Se utilizează următoarele coduri:
A Plata în numerar
B Plata prin carte de credit
C Plata prin cec
D Altele (de exemplu prin debitare directă a contului de casă)
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Dacă este cazul.

H Virament electronic de fonduri
Y Titularul contului la transportator
Z Fără preplată
Această informație este furnizată numai când este disponibilă.
Data declarației10
Data la care au fost eliberate diferitele declarații și, dacă este cazul, la care au fost semnate sau autentificate în alt mod.
Pentru înscrierea în evidențele declarantului în temeiul articolul 182 din cod, este vorba de data înscrierii în evidențe.
[Ref.: caseta 54 din DAU]
Semnătură/Autentificare11
[Ref.: caseta 54 din DAU]
Alt indicator de împrejurare specifică
Este vorba de un element codificat care indică împrejurarea specifică invocată de către operatorul respectiv.
A Trimiteri poștale sau expres
B Aprovizionarea navelor și aeronavelor
C Transport rutier
D Transport feroviar
E Operatori economici autorizați
Această informație este furnizată numai atunci când persoana care prezintă declarația sumară solicită să beneficieze de o
situație specială alta decât cea menționată în tabelul 1.
Nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.
Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare
Identificarea birourilor vamale de intrare următoare de pe teritoriul vamal al Uniunii.
Acest cod trebuie indicat atunci când codul pentru mijlocul de transport până la frontieră este 1, 4 sau 8.
Codul trebuie să respecte modelul prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 29 din DAU pentru biroul vamal de intrare.
______________________
(1)
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