
Anexa nr. 3 la norme

DECLARATIE VAMALA – CURIERAT RAPID
*Nr. ______________ din data de _______________

A.  Declararea trimiterii  
1. Expeditor ___________________________________________ CNP/EORI ______________________

      Adresa _____________________________________________________________________________
2. Destinatar __________________________________________ CNP/EORI ______________________

      Adresa _____________________________________________________________________________
3. Partida de marfǎ este compusǎ din _________ colete, având greutatea de ________kg

4. Felul bunurilor 5. Clasificare tarifara 6.Cantitate 7. Regim vamal 

8. Mentiuni speciale/Documente prezentate _________________________________________________

9. Preţ de tranzacţie 10. Curs valutar 11. Valoare în vamǎ

12. Calculul impozitǎrilor: 

Tip taxǎ Baza de calcul a impozitǎrii Procent Cuantum

TOTAL

13. Document de platǎ/garantare _________________________________________________________
14. Reprezentant ______________________________________________________________________

                                 

Nume ___________________________                Semnǎtura 
Prenume _________________________

                                                     
B. Spaţiul rezervat biroului vamal _______________________________________________

Decizia de control:  control documentar,  control fizic 
Data liberului de vamă 

Felul bunurilor constatate
la control vamal fizic

Cantitate Calculul impozitǎrilor

TOTAL

Nume ___________________________          Semnǎtura şi ştampila
Prenume _________________________
Funcţia __________________________

_______________________
* numărul şi data se completează de către agentul vamal, data fiind considerată data acceptării declaraţiei vamale



Anexa nr. 4 la norme

Instrucţiuni de completare a formularului 
DECLARAŢIE VAMALĂ - CURIERAT RAPID

Formularul se completează în trei exemplare cu următoarele destinaţii:
- exemplarul 1 – pentru destinatarul bunurilor care intrǎ în ţarǎ sau, dupǎ caz,  pentru expeditorul

bunurilor care ies din ţarǎ ;
- exemplarul 2 – pentru biroul vamal;
- exemplarul 3 – pentru comisionarul în vamǎ ce desfăşoară servicii de curierat rapid.
Formularul se completeazǎ, se semneazǎ de comisionarul în vamǎ pentru datele şi  informaţiile din

rubrica A.
Rubrica B a formularului se completeazǎ, se semneazǎ şi se ştampileazǎ de biroul vamal.
Numǎrul şi data declaraţiei vamale se completeazǎ de agentul vamal, astfel:
- numărul declaraţiei vamale de vămuire este cel înscris în coloana 0 a registrului de intrare / ieşire

prevǎzut la art. 4;
- data declaraţiei vamale de vămuire este cea înscrisǎ în coloana 1 a registrului de intrare / ieşire

prevǎzut la art. 4 şi reprezintă data acceptării declaraţiei vamale. 

Rubrica A „Declararea trimiterii”  
1. În cazul importului, la rubrica „Expeditor” se indică numele şi prenumele sau după caz, denumirea

companiei şi adresa completă ale ultimului expeditor al mărfurilor înainte de importul acestora în Comunitate.
În  cazul  exportului,  la  rubrica  „Expeditor”  se  indică,  numele,  prenumele  şi  CNP  sau,  după  caz,

denumirea companiei şi numărul EORI al acesteia prevăzut la articolul 1 punctul 18 din Regulamentul Delegat
al Comisiei (UE) 2015/2446 sau numărul de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea vamală
din România şi adresa completă a expeditorului;

2. În cazul importului, la rubrica „Destinatar” se menţionează numele, prenumele şi CNP sau după caz,
denumirea companiei şi numărul EORI al acesteia; „Adresa” se completeazǎ cu adresa destinatarului;

În cazul exportului, se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale
persoanei căreia i se livrează mărfurile.

3. Numǎrul de colete şi greutatea aferentǎ privind partida de marfǎ se completeazǎ în spaţiile libere;
4.  La rubrica „Felul bunurilor” se înscrie denumirea comercială a acestora;
5. La rubrica „Clasificare tarifară” se menţionează codurile din Nomenclatura Combinată la care se

clasifică bunurile;
6. La rubrica „Cantitatea” se înscriu cantitatea şi unitatea de mǎsurǎ pentru bunurile declarate.
7. La rubrica „Regimul vamal” se înscriu codurile corespunzătoare din anexa nr. 9 la  Regulamentul

Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei;
8. La rubrica „Menţiuni speciale/documente prezentate”  se înscriu codurile corespunzătoare din anexa

nr. 9 la Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei;
9. La rubrica „Preţ de tranzacţie” se înscrie preţul din factură sau din orice alt document care însoţeşte

bunurile declarate; 
10.  La  rubrica  „Curs  Valutar”  se  înscrie  valoarea  cursului  valutar  stabilit  conform  art.  146  din

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei;
11. La rubrica „Valoare în vamă” se înscrie valoarea stabilită în conformitate cu prevederile titlului II –

capitolul 3 din cod şi ale titlului II- capitolul 3   din  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al
Comisiei;

12. La rubrica „Calculul impozitărilor” se respectǎ indicaţiile (se efectueazǎ calculul potrivit indicaţiilor)
privind modul de completare a casetei 47 din declaraţia vamală prevăzute în anexa nr. 9 la  Regulamentul
Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei;

13. La rubrica „Document de plată/garantare” se menţionează felul, numărul şi data documentului de
plată/garantare;

14. Se completeazǎ cu denumirea titularului autorizaţiei care desfǎşoarǎ activitǎţi de curierat rapid. 

La rubrica B „Spaţiul rezervat biroului vamal” se menţionează în clar denumirea acestuia;
Rubricile  „Felul  bunurilor  constatate  la  control  vamal  fizic”,  „Cantitatea”,  „Calculul  impozitǎrilor”  şi

„TOTAL” se completează astfel:
a. în cazul în care există o corespondenţă între cele declarate şi cele constatate la controlul fizic se va

înscrie menţiunea CONFORM;
b. în cazul în care se constată diferenţe se completează conform constatărilor.


