
ORDIN*  
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 şi Instrucţiunilor de 
completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii 

particulare ce decurg din tipul reprezentării 
 
Având în vedere prevederile art. 4 (18), 5 alin. (2), teza a doua, precum şi ale art. 

64 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului 
vamal comunitar, prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al 
României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, 

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1552/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, 

 
Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce 

Autoritatea Naţională a Vămilor emite următorul ordin:  
 

Art.1. – Se aprobă Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 
prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992de instituire a Codului vamal 
comunitar, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

Art. 2. – Se aprobă Instrucţiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale 
documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

VICEPREŞEDINTE 
GELU ŞTEFAN DIACONU 

 
 

        
 
Bucureşti,             
Nr.  4999/27.04.2007 
 
 
* Modificat şi completat prin Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7412/23.07.2007, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007 şi Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr.6521/14.08.2008, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008.  
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 

 
 

Norme tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal 

comunitar 
 
Art. 1 - Pe teritoriul vamal al României declaraţiile vamale în scris se pot întocmi 

în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situaţiile şi 
în condiţiile stabilite prin prezentele norme tehnice. 

Art. 2 - Reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al României 
poate fi realizată numai de către persoanele juridice române autorizate să funcţioneze în 
calitate de comisionar în vamă. 

Art. 3 – (1) Reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al 
României poate fi realizată numai de către persoanele juridice române.  

(2) Persoanele juridice române, altele decât cele autorizate să funcţioneze în 
calitate de comisionar în vamă, pot acţiona ca reprezentant indirect numai în cazul în 
care sunt mandataţi de către o singură persoană.  

Art. 4 – ABROGAT 
Art. 5 – Persoanele stabilite în Comunitate pot întocmi declaraţii în scris în nume 

propriu,  prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă. 
Art. 6 –(1) Persoanele stabilite într-un stat terţ Comunităţii pot întocmi declaraţii în 

scris în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă pentru: 
a)   regimurile vamale de tranzit şi admitere temporară; 
b) punerea în liberă circulaţie, antrepozit vamal, perfecţionare activă, transformare 

sub control vamal, perfecţionare pasivă, export şi reexport, numai cu titlu ocazional şi cu 
condiţia ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.  

  (2) Dacă operaţiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, 
persoanele stabilite într-un stat terţ Comunităţii pot întocmi declaraţii în scris numai prin 
reprezentare indirectă. 

Art. 7 - Întocmirea actelor şi îndeplinirea formalităţilor prevăzute în reglementările 
vamale prin reprezentare este permisă de către autoritatea vamală numai pe baza 
prezentării contractului încheiat între părţi privind reprezentarea. 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 

Instrucţiuni de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului  
administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării 

 
 

 A. Declararea în nume propriu  
 

Art. 1 - (1) În caseta 2 sau 8, după caz, a documentului administrativ unic se 
indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv 
destinatarului real al mărfurilor. 
 (2) În caseta 14 a documentului administrativ unic se indică codul de 
reprezentare [1], urmat de datele de identificare ale exportatorului/expeditorului, 
respectiv destinatarului real al mărfurilor care acţionează în nume propriu. Menţiunea 
„reprezentant” se taie cu o linie. 
 (3) În caseta 54 a documentului administrativ unic apare semnătura declarantului 
menţionat la caseta 14. Menţiunea „reprezentant” se taie cu o linie. 
 

B. Declararea  prin reprezentarea directă  
 
Art. 2 – (1) În caseta 2 sau 8, după caz, a documentului administrativ unic se 

indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv 
destinatarului real al mărfurilor.  
 (2) În caseta 14 a documentului administrativ unic se indică codul de 
reprezentare [2],  urmat de datele de identificare ale comisionarului în vamă. 
Comisionarul în vamă acţionează în numele şi pe seama persoanei înscrise în caseta 2 
sau 8, după caz, pe care o reprezintă. Menţiunea „declarant” se taie cu o linie. 

(3) În caseta 54 a documentului administrativ unic apare semnătura 
reprezentantului menţionat la caseta 14. În acest caz menţiunea „declarant” se taie cu o 
linie. 

 
C. Declararea prin reprezentarea indirectă  
 
Art. 3 – (1) În caseta 2 sau 8, după caz, a documentului administrativ unic se 

indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv 
destinatarului real al mărfurilor.  

(2) În caseta 14 a documentului administrativ unic se indică codul de 
reprezentare [3],   urmat de datele de identificare ale declarantului care acţionează în 
nume propriu, dar pe seama persoanei înscrise în caseta 2 sau 8, după caz. Menţiunea 
„reprezentant” se taie cu o linie. 
  (3) În caseta 54 a documentului administrativ unic apare semnătura declarantului 
menţionat la caseta 14. În acest caz menţiunea „reprezentant” se taie cu o linie. 
 (4) - ABROGAT 


