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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN
pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației sumare
și a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,
în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a
Vămilor,
vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16
Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei sau cu numărul
tehnice de completare, utilizare și tipărire a declarației sumare de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea
și a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial vamală din România, după caz. Structura numărului EORI este
al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei.
și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Structura numărului de înregistrare în sistemul informatic este
1. La anexa nr. 2, în tabelul de la punctul 7, în caseta 38, cea prevăzută în Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
coloana F, simbolul „A” se înlocuiește cu simbolul „A[17]”. Administrare Fiscală nr. 1.554/2009.”
7. La anexa nr. 2, punctul 13, litera C, CASETA 14:
2. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 2:
Expeditor/Exportator, primul paragraf se modifică și va Declarant/Reprezentant, primul paragraf se modifică și va
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16
„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16
din
Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei și codul de
din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei sau cu numărul
de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea reprezentare. Structura numărului EORI este cea prevăzută în
vamală din România, după caz, urmat de numele și prenumele Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei.”
sau denumirea companiei și adresa completă a
8. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 2: Expeditor/
expeditorului/exportatorului. Structura numărului EORI este cea Exportator se abrogă.
prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei.
9. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 8: Destinatar se
Structura numărului de înregistrare în sistemul informatic este
abrogă.
cea prevăzută în Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.554/2009 pentru aprobarea Normelor
10. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 14: Declarant/
tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor Reprezentant, primul paragraf se modifică și va avea
economici și a altor persoane.”
următorul cuprins:
„În această casetă se înscriu următoarele elemente: codul
3. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 8:
de reprezentare (n1) și numărul EORI.”
Destinatar, al doilea paragraf se abrogă.
11. La anexa nr. 3, capitolul 2, CASETA 14: Declarant/
4. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 14:
Declarant/Reprezentant, primul paragraf se modifică și va Reprezentant, ultimul paragraf se abrogă.
avea următorul cuprins:
12. La anexa nr. 4, punctele 1 și 2 se abrogă.
„Se completează cu numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16
13. La anexa nr. 4, punctul 3, alineatul (5) se modifică și
din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei și codul de
va
avea
următorul cuprins:
reprezentare. Structura numărului EORI este cea prevăzută în
„(5)
Exemplarele
trebuie să fie prevăzute cu o mențiune care
Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei.”
să indice numele și adresa persoanei care a efectuat
5. La anexa nr. 2, punctul 13, litera A, CASETA 50:
imprimarea; această mențiune poate fi înlocuită cu un semn
Principal obligat, prima teză a celui de-al doilea paragraf se
distinctiv imprimat pe formulare, care să permită identificarea
modifică și va avea următorul cuprins:
acestora.”
„Se indică numele complet și adresa principalului obligat,
14. La anexa nr. 4, punctul 4 se abrogă.
precum și numărul EORI prevăzut la art. 1 pct. 16 din
Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.”
15. La anexa nr. 4, punctul 5, paragraful al doilea se
abrogă.
6. La anexa nr. 2, punctul 13, litera C, CASETA 8:
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Destinatar, primul paragraf se modifică și va avea următorul
cuprins:
României, Partea I.
Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean
București, 28 iulie 2009.
Nr. 1.999.

