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ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenþa onorariilor ºi modul de încasare
a sumelor prevãzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 10/2000
Ministrul finanþelor ºi preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 10/2000 privind desfãºurarea activitãþii de realizare ºi de
verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei ºi cartografiei de cãtre persoanele fizice ºi juridice
autorizate pe teritoriul României, al Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare, al Hotãrârii Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului
Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie, cu modificãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind evidenþa onorariilor ºi modul de încasare a sumelor prevãzute la art. 20
alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 10/2000,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 2. Ñ Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi
Cartografie ºi instituþiile subordonate acestuia vor lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie,
Gabriel Popescu

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
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ANEXÃ

REGULAMENT
privind evidenþa onorariilor ºi modul de încasare a sumelor prevãzute la art. 20 alin. (1) lit. b)
din Ordonanþa Guvernului nr. 10/2000
Art. 1. Ñ Pentru evidenþa onorariilor ºi pentru modul de
încasare a sumelor datorate pentru activitãþile de specialitate desfãºurate, persoanele autorizate de Oficiul Naþional
de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie (O.N.C.G.C.) au
obligaþia sã întocmeascã ºi sã þinã la zi Registrul de evidenþã a onorariilor brute încasate ca urmare a desfãºurãrii
activitãþilor de specialitate ºi a sumelor datorate ºi virate
O.N.C.G.C., denumit în continuare registru de evidenþã, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ (1) Registrul de evidenþã va fi numerotat,
ºnuruit, parafat ºi sigilat, cu menþionarea numãrului total de
file, iar persoana autorizatã va aplica pe partea sigilatã
ºtampila de autorizat O.N.C.G.C.
(2) Înregistrãrile se fac în ordinea cronologicã a lucrãrilor
angajate cu beneficiarii.
(3) În coloana ”Sumele datorate O.N.C.G.C. cumulat la
data înregistrãriiÒ se va înscrie soldul cotei-pãrþi de 5% din
onorariu pentru activitãþile de specialitate desfãºurate, reprezentând suma datoratã O.N.C.G.C. la data efectuãrii înregistrãrii.
Art. 3. Ñ (1) Încasarea onorariilor se va efectua pe
baza unei chitanþe, cod 14-4-1, conform modelului prevãzut
în anexa nr. 1A la Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a normelor metodologice privind
întocmirea ºi utilizarea acestora, cu modificãrile ulterioare.
(2) Seriile chitanþierelor care urmeazã sã fie folosite vor
fi înscrise în momentul achiziþionãrii pe ultimele douã file
ale registrului de evidenþã, iar onorariile negociate cu beneficiarii vor fi încasate de la aceºtia pe baza chitanþelor,
confirmate prin semnãturã de persoana fizicã autorizatã sau
de reprezentantul împuternicit legal al persoanei juridice
autorizate (administrator, casier etc.).
Art. 4. Ñ (1) Efectuarea plãþii sumelor datorate
O.N.C.G.C., stabilite în registrul de evidenþã, se va face trimestrial, în primele 3 zile lucrãtoare ale lunii curente a trimestrului urmãtor pentru trimestrul precedent. Sumele
încasate de O.N.C.G.C. vor fi considerate venituri realizate
la data înregistrãrii în extrasul de cont, indiferent de perioada la care se referã.
(2) Cota de 5% din onorarii, stabilitã conform
Ordonanþei Guvernului nr. 10/2000, poate fi achitatã de
plãtitori cu ordin de platã tip trezorerie (OPHT) în contul
50.09 ”Disponibil al instituþiilor finanþate de la bugetul de
statÒ, deschis pe seama oficiilor de cadastru, geodezie ºi
cartografie judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti
(O.J.C.G.C.), la unitãþile trezoreriei statului sau în numerar
la casieriile oficiilor respective.

(3) Sumele încasate în numerar de O.J.C.G.C. se
depun de acestea în prima zi lucrãtoare de la încasare la
casieriile trezoreriei statului.
(4) La data de 25 a fiecãrei luni O.J.C.G.C. vireazã soldul contului 50.09 ”Disponibil al instituþiilor finanþate de la
bugetul de statÒ pentru cota de 5% din onorarii, stabilitã
conform Ordonanþei Guvernului nr. 10/2000, în acelaºi cont
deschis pe seama Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie
ºi Cartografie la Direcþia de trezorerie a Municipiului
Bucureºti.
Art. 5. Ñ Anual, pânã la data de 31 ianuarie a anului
curent, persoanele autorizate au obligaþia sã depunã la
O.J.C.G.C. în a cãrui razã teritorialã au domiciliul stabil o
declaraþie pe propria rãspundere privind situaþia onorariilor
brute încasate, a cotei de 5% din onorarii datorate ºi a
sumei virate în anul calendaristic precedent, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
Art. 6. Ñ (1) Verificarea întocmirii ºi efectuãrii înregistrãrii operaþiunilor în registrul de evidenþã, precum ºi a
achitãrii obligaþiilor cãtre O.N.C.G.C. se va face de inspectorii de specialitate ai O.N.C.G.C. sau de inspectorii de
specialitate ai O.J.C.G.C., în funcþie de domiciliul sau de
sediul persoanei autorizate.
(2) La verificãrile efectuate în teren specialiºtii desemnaþi
ai O.N.C.G.C., respectiv ai O.J.C.G.C., vor prezenta persoanei autorizate delegaþii semnate de conducerea
O.N.C.G.C., respectiv a O.J.C.G.C., iar aceasta are
obligaþia sã le punã la dispoziþie documentele solicitate.
(3) La verificãrile efectuate la sediul O.N.C.G.C. sau,
dupã caz, al O.J.C.G.C., inspectorii de specialitate desemnaþi vor solicita ca persoanele autorizate sã prezinte în
termenul comunicat documentele pentru efectuarea verificãrilor.
Art. 7. Ñ Eventualele nereguli constatate la efectuarea
verificãrilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare, întocmit de inspectorul de specialitate desemnat sã
efectueze verificarea, semnat de ambele pãrþi, care va fi
depus spre analizã ºi luare de mãsuri conducerii
O.N.C.G.C., sau, dupã caz, a O.J.C.G.C.
Art. 8. Ñ Pentru nerespectarea obligaþiilor menþionate la
art. 1 ºi 2 sau pentru neprezentarea în termenul comunicat
a documentelor solicitate în vederea efectuãrii verificãrilor
persoanele autorizate pot fi sancþionate conform prevederilor Regulamentului de autorizare elaborat de O.N.C.G.C.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1

Persoana autorizatã ......................................................................
(numele ºi prenumele/denumirea)

Certificat de autorizare nr. ................. din ..................... pentru
categoria de lucrãri sau certificat de autorizare clasa .............
REGISTRU DE EVIDENÞÃ

a onorariilor brute încasate ca urmare a desfãºurãrii activitãþilor de specialitate
ºi a sumelor datorate ºi virate O.N.C.G.C.

Tipul

Seria
ºi
numãrul

Data

Total

din care,
cota de 5 %
datoratã
O.N.C.G.C.

Sumele
datorate
O.N.C.G.C.
cumulat
la data
înregistrãrii

2

3

4

5

6

7

Documentul de încasare
Nr.
crt.

Denumirea (tipul) lucrãrii

0

1

Onorariul încasat

Plãþile efectuate

Sumele
virate O.N.C.G.C.

Documentul
de platã
(felul, numãrul ºi data)

8
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ANEXA Nr. 2
DECLARAÞIE

Subsemnatul ............................................................................................., cu domiciliul/ sediul
(denumirea societãþii)

în ................................................................., posesor al certificatului de autorizare seria ....................
nr. ............/clasa ........................., declar pe propria rãspundere cã în anul ............... am încasat/nu
am realizat ca urmare a desfãºurãrii activitãþii un numãr de ................................... onorarii brute
înregistrate în registrul de evidenþã de la nr. ............................. la nr. ............................, în valoare
de ......................... lei, din care cota de 5% ce revine O.N.C.G.C. este de ............................ lei, din
care am virat suma de ........................ lei.
Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în declaraþii ºi faptei de evaziune fiscalã, declar cã
datele din aceastã declaraþie sunt corecte ºi complete ºi mi le asum în totalitate.
.........................................
(numele ºi prenumele)

.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi ale art. 12 din
Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, prevãzutã în anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, precum ºi
unitãþile sale subordonate vor lua mãsuri pentru îndeplinirea dispoziþiilor prezentului ordin.
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Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã prevederile Ordinului ministrului finanþelor
nr. 1.046/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din
28 octombrie 1999.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 4 iulie 2000.
Nr. 977.
ANEXÃ

METODOLOGIE
privind scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Art. 1. Ñ În baza prevederilor art. 151 alin. (3) din
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
Direcþia Generalã a Vãmilor poate acorda scutiri de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, în cazuri temeinic justificate, pentru urmãtoarele categorii de bunuri:
a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate într-un regim vamal suspensiv;
b) mãrfurile plasate în regimul vamal de perfecþionare
activã cu suspendarea drepturilor de import. În cazul navelor, aeronavelor, eclicopterelor, locomotivelor ºi vagoanelor
de cale feratã, plasate în regimul vamal de perfecþionare
activã cu suspendarea drepturilor de import, în vederea
reparãrii ºi returnãrii lor partenerilor externi, dispoziþiile sunt
aplicabile ºi în situaþia în care acestea se introduc în þarã
ºi/sau se scot din þarã în stare demontatã în mai multe
transporturi, cu condiþia ca produsele compensatoare
menþionate în autorizaþia de perfecþionare activã sã reprezinte nave, aeronanave, elicoptere, locomotive sau vagoane
de cale feratã;
c) mãrfurile plasate în regimul vamal de tranzit, dacã
acesta se efectueazã sub supravegherea brigãzilor din subordinea Direcþiei de supraveghere ºi control vamal;
d) maºinile ºi utilajele agricole din Republica Moldova,
plasate în regimul vamal de admitere temporarã cu exonerare parþialã de la plata taxelor vamale, în vederea executãrii lucrãrilor mecanice în campaniile agricole;
e) bunurile pentru care se acordã custodie vamalã în
vederea întregirii unor produse (înainte de depunerea
declaraþiei vamale) ºi care nu pot fi importate în întregime
într-un singur transport;
f) mãrfurile exceptate de la plata taxelor vamale conform
actelor normative în vigoare, plasate în unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfecþionare activã cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal ºi
admitere temporarã cu exonerare parþialã de la plata taxelor vamale;
g) mãrfurile încadrate la poziþiile tarifare 27.09, 27.10,
27.11, 29.01, 29.02, 29.05, 29.14, 25.23, 2935.00, 29.36,
29.37, 29.38, 29.39, 2940.00, 29.41, cap. 30, 4014.10, plasate în regimul vamal de antrepozit pentru care se asigurã
procedura de supraveghere vamalã de cãtre biroul vamal;
h) mãrfurile încadrate la poziþia tarifarã 27.11, introduse
în depozit necesar cu caracter temporar, conform art. 38
din Legea nr. 141/1997, pentru care se asigurã procedura
de supraveghere vamalã de cãtre biroul vamal;
i) mãrfurile introduse în zonele libere ºi plasate în regim
vamal de perfecþionare activã cu suspendare sau transformare sub control vamal.
Art. 2. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a), d),
e) ºi f)Ñh) cererea de scutire de la obligaþia garantãrii
datoriei vamale, al cãrei model este prezentat în anexa

nr. 1, se depune de cãtre titularul operaþiunii la Direcþia
Generalã a Vãmilor.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. b) ºi i) cererea
de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, al cãrei
model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de cãtre
titularul operaþiunii la direcþia regionalã vamalã în a cãrei
razã de activitate se aflã biroul vamal la care urmeazã sã
se efectueze formalitãþile de vãmuire.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. c) cererea de
scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, al cãrei
model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de cãtre
titularul operaþiunii la Direcþia Generalã a Vãmilor atunci
când tranzitul urmeazã sã se desfãºoare pe teritoriul a
douã sau mai multe direcþii regionale vamale sau la direcþia
regionalã vamalã atunci când tranzitul urmeazã sã se
desfãºoare pe teritoriul unei singure direcþii regionale
vamale.
Cererea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei
vamale se depune împreunã cu urmãtoarele documente:
a) acordul guvernamental, pentru bunurile prevãzute la
art. 1 lit. a);
b) contractul sau comanda în baza cãreia se deruleazã
operaþiunea (în original ºi în copie) sau factura comercialã/factura proformã, dupã caz, pentru bunurile prevãzute
la art. 1 lit. b)Ñi);
c) autorizaþia emisã de autoritatea vamalã, în cazul
bunurilor plasate în regimurile vamale de antrepozit,
perfecþionare activã, transformare sub control vamal ºi
admitere temporarã;
d) declaraþia titularului operaþiunii, prin care se obligã sã
achite drepturile vamale datorate în cazul în care
operaþiunea nu este finalizatã în termenul stabilit de autoritãþile vamale, pentru toate categoriile de bunuri prevãzute
la art. 1, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2, ºi
cuantumul drepturilor de import, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 3, detaliat pentru fiecare tip de taxe
(taxã vamalã, T.V.A., accize) ºi orice alte sume care se
cuvin bugetului la import.
Declaraþia se semneazã de cãtre reprezentantul legal al
titularului operaþiunii.
Formularul privind cuantumul datoriei vamale se semneazã de cãtre reprezentantul legal al societãþii comerciale
ºi de cãtre responsabilul financiar.
Art. 3. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a), c)Ñe)
ºi f)Ñh) cererea însoþitã de documentele menþionate la
art. 2 este analizatã de un comitet de avizare din cadrul
Direcþiei Generale a Vãmilor, format din:
Ñ directorul Direcþiei buget, gestiune ºi politicã generalã
de personal sau înlocuitorul acestuia;
Ñ directorul Direcþiei reglementãri ºi proceduri vamale
sau înlocuitorul acestuia;
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Ñ directorul Direcþiei juridice ºi legislaþie vamalã sau
înlocuitorul acestuia;
Ñ directorul Direcþiei de supraveghere ºi control vamal
sau înlocuitorul acestuia, numai în cazul bunurilor
prevãzute la art. 1 lit. c), atunci când tranzitul urmeazã sã
se desfãºoare pe teritoriul a douã sau mai multe direcþii
regionale vamale.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. b), c) ºi i) cererea, însoþitã de documentele menþionate la art. 2, este
analizatã de un comitet de avizare din cadrul direcþiei regionale vamale, format din:
Ñ ºeful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifarã
ºi drepturi vamale sau înlocuitorul acestuia;
Ñ ºeful Serviciului juridic ºi contencios sau înlocuitorul
acestuia;
Ñ ºeful Serviciului financiar-contabil sau înlocuitorul
acestuia;
Ñ ºeful Brigãzii de supraveghere ºi control vamal sau
înlocuitorul acestuia, numai în cazul bunurilor prevãzute la
art. 1 lit. c), atunci când tranzitul urmeazã sã se
desfãºoare pe teritoriul unei singure direcþii regionale
vamale.
Art. 4. Ñ În situaþia prevãzutã la art. 1 lit. c), pe
declaraþia vamalã de tranzit se menþioneazã în caseta 44:
Transport însoþit de echipajul Brigãzii de supraveghere
ºi control vamal ...............................................................É
În situaþia prevãzutã la art. 1 lit. g), pe declaraþia
vamalã de antrepozitare se menþioneazã în caseta 44:
Mãrfuri aflate sub supravegherea ºi controlul biroului
vamal.
În situaþia prevãzutã la art. 1 lit. h), pe declaraþia
sumarã se menþioneazã:

Mãrfuri aflate sub supravegherea ºi controlul biroului
vamal.
Art. 5. Ñ Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. a), c)Ñe)
ºi f)Ñh) aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii
datoriei vamale se acordã de cãtre directorul general al
Direcþiei Generale a Vãmilor pe formularul prevãzut în
anexa nr. 4.
Pentru bunurile prevãzute la art. 1 lit. b), c) ºi i) aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
se acordã de cãtre directorul direcþiei regionale vamale pe
formularul prezentat în anexa nr. 5.
Art. 6. Ñ Aprobarea de scutire de la obligaþia garantãrii
datoriei vamale se acordã pe un termen stabilit de autoritatea vamalã, în funcþie de solicitarea titularului ºi de
condiþiile de realizare a operaþiunii.
Dacã titularul operaþiunii doreºte sã o prelungeascã, în
cadrul termenului acordat adreseazã Direcþiei Generale a
Vãmilor sau, dupã caz, direcþiei regionale vamale care a
acordat iniþial scutirea de la obligaþia garantãrii datoriei
vamale o nouã cerere, însoþitã de documentele care pot
justifica prelungirea, fotocopia aprobãrii anterioare,
declaraþia pe propria rãspundere ºi formularul privind calculul datoriei vamale.
Art. 7. Ñ În cazul în care aprobarea de scutire de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale nu a fost reînnoitã la
expirarea termenului acordat, aceasta îºi pierde valabilitatea. În aceastã situaþie autoritatea vamalã încheie regimul
vamal suspensiv din oficiu, procedând la încasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 95 din Legea
nr. 141/1997.

ANEXA Nr. 1
la metodologie
CERERE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
1. Denumirea titularului operaþiunii
...........................................................................................................................................................
2. Adresa
...........................................................................................................................................................
3. Codul fiscal
...........................................................................................................................................................
4. Numãrul de cont
...........................................................................................................................................................
5. Regimul vamal solicitat, numãrul autorizaþiei, dupã caz
...........................................................................................................................................................
6. Termenul solicitat
...........................................................................................................................................................
7. Biroul/birourile vamal/vamale vizat/vizate
...........................................................................................................................................................
8. Numãrul ºi data documentelor prevãzute la art. 2 alin. 3 din Metodologia privind scutirea
de la obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor ÉÉÉ
Numele ........................................
Prenumele ...................................
Funcþia .........................................
Data .............................................
.........................ÉÉÉ
(semnãtura ºi ºtampila)
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Nr. É...........É
Data É.............É
SOCIETATEA COMERCIALÃ .........................................
Sediul ...............................................................................
Numãrul de înmatriculare ................................................
Codul fiscal ......................................................................
Numãrul contului/unitatea bancarã .................................
DECLARAÞIE

Titularul É.................................É, cu sediul în É.............................................É, reprezentat
legal prin É...............................É, având funcþia de É...................................É, mã oblig sã achit
drepturile vamale datorate, în cazul în care operaþiunea pentru care solicit scutire de la obligaþia
garantãrii datoriei vamale nu este finalizatã în termenul stabilit de autoritãþile vamale ºi în condiþiile
stabilite în Autorizaþia É...................É nr. ÉÉ, eliberatã de ÉÉ................................................ .
Cuantumul drepturilor vamale, stabilit la data prezentei declaraþii ºi luând în calcul elementele
aplicabile la data prezentei declaraþii, în sumã totalã de ÉÉ, este evidenþiat detaliat pe fiecare tip
de taxã, în anexa care face parte integrantã din prezenta declaraþie. Acest cuantum are numai
valoare informativã, cuantumul real al drepturilor vamale pe care mã oblig sã le achit fiind cel stabilit pe baza declaraþiilor vamale depuse pentru derularea operaþiunii.
De asemenea, mã oblig sã comunic imediat orice modificare apãrutã pe parcursul derulãrii
operaþiunii faþã de datele furnizate pentru eliberarea autorizaþiei vamale de regim vamal sau a
aprobãrii de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale.

ÉÉÉ................

ÉÉÉÉ............................

(data)

(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 3
la metodologie
CUANTUMUL

drepturilor de import
Contract/facturã nr. .......................................................................................................
Partener extern .............................................................................................................
Valoare în vamã ...........................................................................................................
Curs de schimb ............................................................................................................
1. Taxe vamale .............................................................................................................
2. Suprataxa vamalã .....................................................................................................
3. Comision vamal ........................................................................................................
4. Accize ........................................................................................................................
5. Taxa pe valoarea adãugatã ....................................................................................
Total drepturi de import (în cifre ºi în litere) .............................................................
Director,
ÉÉ...................É

Responsabil financiar,
ÉÉ..................................É
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MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Nr. ÉÉ...... din ÉÉ........É
Aprobat,
Director general,
......................................
APROBARE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Comitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 1 din Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor nr. ÉÉ din ÉÉ.....,
propune spre aprobare cererea nr. É..É din É............É privind operaþiunea ÉÉ.................ÉÉ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................, solicitatã de titularul
operaþiunii É........................................ÉÉ, cu sediul/domiciliul în ÉÉ..........................................É,
cod fiscal ÉÉ.................É .
Aprobarea are valabilitate pânã la data de É....................É pentru birourile vamale É...ÉÉ
........................................................................................................... .
COMITETUL

DE

AVIZARE:

Direcþia buget, gestiune ºi politicã
generalã de personal

Direcþia reglementãri ºi
proceduri vamale

Director general adjunct,
É.......................ÉÉ

Director general adjunct,
.........................ÉÉÉ

Direcþia juridicã, legislaþie vamalã ºi acorduri

Direcþia de supraveghere ºi control vamal

Director,
É...........................ÉÉ

Director general adjunct,
..........................ÉÉ

ANEXA Nr. 5
la metodologie

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Direcþia regionalã vamalã
Nr. ÉÉ...... din ÉÉ........É
Aprobat,
Director,
......................................
APROBARE

de scutire de la obligaþia garantãrii datoriei vamale
Comitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 2 din Metodologia privind scutirea de la
obligaþia garantãrii datoriei vamale, aprobatã prin Ordinul ministrului finanþelor nr. ÉÉ din ÉÉ.....,
propune spre aprobare cererea nr. É..É din É............É privind operaþiunea ÉÉ.................ÉÉ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................, solicitatã de titularul
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operaþiunii É........................................ÉÉ, cu sediul/domiciliul în ÉÉ..........................................É,
cod fiscal ÉÉ................. .
Aprobarea are valabilitate pânã la data de É..................... pentru birourile vamale É...ÉÉ
........................................................................................................... .

COMITETUL

DE

AVIZARE:

Serviciul proceduri, origine,
clasificare tarifarã ºi drepturi vamale

Serviciul juridic ºi contencios

ªef serviciu,
.......................ÉÉÉ

ªef serviciu,
É........................ÉÉ

Serviciul financiar-contabil

Brigada de supraveghere ºi control vamal

ªef serviciu,
.......................ÉÉÉ

ªef brigadã,
............................ÉÉ..
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