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REGULAMENTUL (EC) NR. 638/2004 AL PARLAMENTULUI
Ş I C O N S IL IU L U I E U R O P E A N
din 31 martie 2004, p rivin d statisticile C om u n ităţii referitoare la com erţu l cu
m ărfu ri în tre S tatele M em b re
şi ab rogarea R egu lam en tu lu i C on siliu lu i (E E C ) n r. 3330/91

PARLAMENTUL EUR O P E A N Ş I C O N S IL IU L U N IU N II E U R O P E N E ,

yo
n

d

A vând în vedere T ratatu l care stabileşte C om unitatea E urop ean ă şi m ai ales articolul
285 al acestuia,

be

A vând în vedere opinia C om itetului S ocial şi E conom ic E uropean,

d

A cţionând confo rm procedurii prezentată în articolul 251 al Tratatului,

an

A vând în vedere că:

co
u

nt

in
g

(1) Regulamentul Consiliului (EEC) nr. 3330/91 din 7 noiembrie 1991 privind
statisticile de com erţ cu m ărfuri între S tatele M em bre a introdus u n sistem
com plet nou de colectare a datelor care a fost sim plificat în două o cazii. Pentru a
îm bunătăţi transparenţa acestui sistem şi a-l face m ai uşor de înţeles,
R egulam entul (E E C ) nr. 3330/91 trebuie înlocuit prin prezentul R egulam ent.
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(2) A cest sistem trebuie m en ţinut, întrucât un sistem destul de detaliat al inform aţiilor
statistice este încă solicitat pentru politicile C om unităţii im plicate în dezvoltarea
pieţei interne şi pentru întreprinderile C om unităţii în vederea an alizei pieţelor lor
specifice. D e asem enea, sunt necesare într-un mod mai rapid datele globale pentru
a analiza d ezvoltarea U n iunii E conom ice şi M on etare. S tatele M em bre trebuie să
aibă posibilitatea de a colecta inform aţiile, care să corespundă necesităţilor lor
specifice.

w
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(3) E x istă necesitatea de a îm bunătăţi form ularea regulilor privind realizarea
statisticilor de com erţ cu m ărfuri între S tatele M em bre, astfel încât acestea să
poată fi m ai uşor înţelese de către com paniile responsabile cu furnizarea datelor,
de către serviciile n aţionale de colectare a d atelor şi utilizatori.

w

w

(4) T rebuie păstrat un sistem am pragurilor statistice, dar într-o fo rm ă sim plificată, în
scopul satisfacerii cerinţelor utilizatorilor, reducându -se totodată sarcinile părţilor
responsabile de furnizarea inform aţiilor statistice, în special d e la întrep rinderile
m ici şi m ijlocii.
(5) O strânsă legătu ră treb uie m enţinută între sistem ul de colectare a inform aţiilor
statistice şi form alităţile fiscale care ex istă în cadrul com erţului cu m ărfuri între
S tatele M em bre. A ceastă legătură face posibilă verificarea calităţii inform aţiei
colectate.
(6) Calitatea inform aţiei statistice prezentate, evalu area ei cu ajutorul indicatorilor
uzuali şi transparenţa în acest dom eniu, reprezintă obiective im portante care
reclam ă reglem entare la nivelul C om unităţii.
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(7) Întru cât obiectivul acţiunii planificate de creare a unui cad ru comun pentru
prezentarea sistem atică a statisticilor C om unitare referitoare la com erţul cu
m ărfuri între S tatele M em bre nu se poate realiza satisfăcător la nivel n aţional şi
poate fi m ai bine realizat la nivelul C om unităţii, C om unitatea poate adopta m ăsu ri
în conform itate cu p rincipiul subsidiarităţii, după cum este stabilit în A rticolul 5 al
T ratatului. În confo rm itate cu principiul proporţionalităţii, după cum este stabilit
în A rticolul m ai sus m enţionat, acest R egulam ent nu va m erge dincolo de ceea ce
este cerut pentru atingerea obiectivului.
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(8) Regulamentul Consiliului (EC) nr. 322/97 din 17 februarie 1997 privind
statisticile com unităţii pune la dispoziţie un cadru de referinţă pentru acest
R egulam ent. T otuşi, nivelul foarte detaliat al inform aţiei în do meniul statisticii
referitoare la com erţul cu m ărfuri n ecesită reguli specifice privind
confidenţialitatea.
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(9) E ste im portant să se asigure o aplicare unifo rm ă a acestui R egulam ent, iar pentru
acesta trebuie pus la dispoziţia procedurii C om unităţii pentru a asista la stabilirea
reglem entărilor de im plem entare într-un interv al de tim p adecvat şi să se facă
adaptările tehnice necesare.
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(10) M ăsurile necesare im plem entării acestui R egulam ent trebuie adoptate în
conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/EC din 28 iunie 1999 privind
procedurile p entru ex ercitarea autorităţii de im plem entare con ferite C om isiei.

.ro

Ac

AU ADOPTAT PREZENTUL REGULAMENT:

Obiectul
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Articolul 1

Articolul 2
D efin iţii

w

w
.n

um

er
is

A cest R egulam ent stabileşte un cadru com un pentru prezentarea sistem atică a
statisticilor C om unităţii referitoare la com erţul cu m ărfuri între S tatele M em bre.

w

În cadrul acestui R egulam ent se vor aplica u rm ătoarele d efiniţii:
(a) m ărfuri: toate prop rietăţile m obile, inclusiv curentul electric
(b) m ărfuri sau m işcări speciale de m ărfuri: m ărfu ri sau m işcări de m ărfuri care prin
propria lor natură solicită preved eri speciale, în special instalaţiile industriale,
navele şi aeronavele, produsele m arin e, m ărfurile livrate navelor şi aero navelor,
ex pedieri eşalonate, m ărfuri m ilitare, m ărfurile pentru şi d e la instalaţiile din
largul m ării, nave sp aţiale, vehicule cu m otor şi părţi de aeronav e, produse
reziduale.
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(c) autorităţi naţionale: instituţiile naţionale de statistică şi alte instituţii responsabile
în fiecare S tat M em bru de realizare a statisticilor com unitare privind com erţul cu
m ărfuri între S tatele M em bre.
(d) m ărfuri com unitare:
m ărfuri obţinute în întregim e pe teritoriul vam al al C om unităţii, fără
adaos al m ărfurilor prov enit din ţări sau teritorii terţe care nu fac p arte
din teritoriul vamal al C om unităţii.

(ii)

m ărfuri din ţări sau teritorii terţe care nu fac parte din teritoriul vam al
al C om unităţii, care a fo st autorizate pentru liberă circulaţie în S tatele
Membre.

(iii)

m ărfuri obţinute pe terito riul vam al al C om unităţii, fie din m ărfu rile la
care se referă ex clusiv punctul (ii) fie din m ărfurile la care se referă
punctele (i) şi (ii).
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(e) S tat M em bru de ex pediţie: S tatul M em bru aşa cu m este definit prin teritoriul său
statistic, din care m ărfurile sunt ex pediate către o destinaţie din alt S tat M em bru.
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(f) Stat M em bru de sosire: S tatul M em bru aşa cu m este definit prin teritoriul său
statistic, în care m ărfurile sosesc din alt S tat M em bru.
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(g) m ărfuri în circulaţie sim plă între S tatele M em bre: m ărfurile C om unităţii ex pediate
dintr-un S tat M em bru în altul, care în drum ul către S tatul M em bru de d estinaţie
trec direct prin alt Stat Membru sau se opresc din motive legate numai de
transportul m ărfurilor,

Articolul 3
Scop

um

1. S tatisticile privind com erţul cu m ărfu ri între S tatele M em bre vor cuprinde
ex pedierile şi sosirile d e m ărfuri.

w

w

w
.n

2. E x pedierile vor cuprind e urm ătoarele m ărfuri care p ărăsesc S tatul M em bru de
ex pediere pentru o d estinaţie în alt S tat M em bru:
(a) M ărfuri ale C om unităţii cu ex cepţia m ărfurilor care sunt în circulaţie
sim plă între S tatele M em bre;
(b) M ărfuri situate în S tatul M em bru de ex pediţie sub procedura vam ală
de procesare internă sau procesare sub control vam al.
3. S osirile vor cup rinde urm ătoarele m ărfu ri care intră în S tatul M em bru d e sosire,
care au fost iniţial ex pediate din alt S tat M em bru:
(a) M ărfuri ale C om unităţii cu ex cepţia m ărfurilor care sunt în circulaţie
sim plă între S tatele M em bre;
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(b) M ărfuri iniţial situate în S tatul M em bru de ex pediţie sub procedu ra
vam ală de procesare internă sau p rocesare sub co ntrol vam al, care sunt
reţinute sub procedu ra v am ală de pro cesare internă sau procesare sub
control vam al sau eliberate pentru liberă circulaţie în S tatul M em bru
de sosire.
4. Regulile diferite sau specifice ce vor fi stabilite conform procedurilor la care se
referă A rticolul 14(2), se pot aplica m ărfu rilor sau m işcărilor de m ărfuri specifice.
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5. U nele m ărfu ri, a căro r listă trebuie întocm ită în conform itate cu procedu ra la care
se referă A rticolul 14(2), vor fi ex cluse din statistici din m otive m etodologice.

be

Articolul 4

an

d

Teritoriul statistic

nt
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1. Teritoriul statistic al Statelor M em bre v a coresp unde teritoriului vam al aşa cum
este definit în A rticolul 3 al R egulam entului C onsiliului (E E C ) nr. 2913/92 din 12
octom brie 1992 care stab ileşte C odul V am al al C om unităţii.

Ac
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2. Prin derogare de la paragraful 1, teritoriul statistic al Germaniei va include
Heligoland.
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Articolul 5

m

Sursa datelor

er
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1. Un sistem specific de colectare a datelor, la care ne referim d e acum în ainte ca
„sistem ul Intrastat”, se va aplica pentru furnizarea inform aţiilor statistice asupra
ex pedierilor şi sosirilor de m ărfu ri Comunitare care nu fac obiectul unui
Document Unic Administrativ pentru scopuri fiscale sau vamale.

w
.n

um

2. In form aţiile statistice privind ex pedierile şi sosirile altor m ărfuri, vor fi furnizate
direct de vam ă către auto rităţile naţionale, cel puţin o dată pe lună.

w

w

3. P entru m ărfurile sau m işcările specifice de m ărfuri se pot folosi alte surse de
inform aţii decât sistem ul Intrastat sau declaraţiile vam ale.
4. F iecare S tat M em bru va organiza m odul în care d atele statistice Intrastat sunt puse
la dispoziţie de către p ărţile responsabile cu fu rnizarea inform aţiilor. P entru a
uşura sarcina acestor p ărţi, condiţiile pentru folosirea m ai largă a procesării
autom ate de date şi a transm iterii electronice a datelor vo r fi prom o vate de
C om isie (E urostat) şi S tatele M em bre.

Articolul 6
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P erioad a d e referin ţă
1. P erioada de referinţă p entru inform aţiile ce vo r fi furnizate în confo rm itate cu
A rticolul 5, va fi luna calendaristică a ex pedierii sau sosirii m ărfurilor.

d

2. P erioada de referinţă po ate fi ad aptată luând în considerare legătu ra cu taxa pe
valoare adău gată (T V A ) şi obligaţiile vam ale, conform prev ederilor ado ptate în
conform itate cu p rocedu ra la care se referă A rticolul 14 (2).
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n

Articolul 7

be

P ărţile resp on sab ile cu fu rn izarea in form aţiilor

d

1. P ărţile responsabile cu fu rnizarea info rm aţiilor pentru sistem ul Intrastat vo r fi:

in
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(a) persoana fizică sau juridică înregistrată pentru T V A în S tatul M em bru de
ex pediţie care:
a încheiat contractul, cu ex cepţia contractelor d e transport , în baza
cărora se face ex pedierea m ărfurilor sau, în absenţa acesteia,

(ii)

ex pediază sau livrează pentru ex pediere m ărfurilor sau, în absenţa
acesteia,

(iii)

este în posesia m ărfu rilor care fac obiectul ex pedierii;

Ac
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(i)

.c
o

preia livrarea sau furnizează pentru livrare m ărfurile sau, în absenţa
acesteia,

um

(ii)

a încheiat contractul, cu ex cepţia contractelor d e transport , în baza
cărora se face ex pedierea m ărfurilor sau, în absenţa acesteia,

er
is

(i)

m

.ro

(b) persoana fizică sau jurid ică înregistrată p entru T V A în S tatul M em bru d e sosire,
care:

este în posesia m ărfu rilor care fac obiectul livrării;

w
.n

(iii)

w

w

2. P ărţile responsabile cu furnizarea inform aţiilor pot transfera sarcina de d eclarare
unei terţe părţi, dar un astfel de transfer nu va reduce în nici un fel
responsabilitatea acelei p ărţi.
3. N ereuşita oricărei p ărţi responsabile cu furnizarea inform aţiilor d e a-şi în deplini
obligaţiile confo rm prezentului R egulam ent o va face p asibilă de pen alităţi pe care
Statele Membre le vor stabili.

Articolul 8
Registre
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1. A utorităţile naţionale vo r întocm i şi adm inistra un registru al op eratorilor intracom unitari, conţinând cel puţin ex peditorii la ex pediere şi prim itorii la sosire.
2. În scopul identificării părţilor responsabile cu furnizarea inform aţiilor la care se
referă articolul 7 şi verificării inform aţiilor care sunt furnizate, autoritatea fiscală
din fiecare Stat Membru va furniza autorităţii naţionale:

yo
n

d

(a) cel puţin o dată pe lună, listele cu persoanele fizice sau juridice care au
declarat că, în tim pul perioadei de referinţă au liv rat m ărfuri către S tatele
M em bre sau au prim it m ărfuri din alte S tate M em bre. L istele vo r indica
valorile totale ale m ărfurilor declarate de către fiecare persoană fizică sau
juridică pentru scopu ri fiscale;

d
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(b) la propria sa iniţiativă sau la cererea autorităţii naţionale, orice inform aţie
furnizată în scopuri fiscale care poate îm bu nătăţi calitatea datelor
statistice.
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R eglem entările privind com unicarea inform aţiilor vor fi stabilite în conform itate cu
procedura la care se referă A rticolul 14(2).
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A ceste inform aţii vor fi prelucrate d e către auto ritatea naţională în conform itate cu
regulile aplicate ei de către autoritatea fiscală..

Ac

3. A utoritatea fiscală va aduce în atenţia com ercianţilor înregistraţi pentru T V A
obligaţiile pe care ei le p ot avea ca părţi responsabile cu furnizarea inform aţiilor.

.ro

Articolul 9
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In form aţii In trastat care trebuie colectate

er
is

1. U rm ătoarele inform aţii trebuie colectate de către autorităţile naţionale:

w

w

w
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(a) Num ărul de identificare alocat părţii responsabile cu furnizarea inform aţiilor
în conform itate cu A rticolul 22(1)(c) a celei de a Ş asea D irective a
Consiliului 77/388/EEC din 17 mai 1977 privind armonizarea legilor Statelor
Membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al
tax ei pe valoarea ad ău gată: bază uniform ă de ev aluare, în versiunea dată în
articolul 28 al prezentului Regulament.
(b) P erioada de referinţă
(c) Fluxul (sosire, expediere)
(d) M ărfurile, identificate la nivel de 8 cifre din N o m enclatorul C om binat, aşa
cum sunt definite în regu lam entul C onsiliului (E E C ) nr. 2658/87 din 23 iulie
1987 privind tariful şi nom enclatorul statistic şi T ariful V am al C om un
(e) Statul Membru partener
(f)

V aloarea m ărfurilor
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(g) C antitatea m ărfurilor
(h) N atura tranzacţiei
D efiniţiile datelor statistice la care se referă punctul (e) până la (h)sunt d ate în A n ex ă.
C ând este n ecesar, reglem entările p rivind colectarea acestor inform aţii, m ai ales a
codurilor ce vo r fi folosite, vor fi stabilite în conform itate cu procedura la care se
referă A rticolul 14(2).
2. S tatele M em bre pot de asem enea să colecteze info rm aţii adiţionale, cum ar fi:

yo
n

d

(a) identificarea m ărfu rilor la un nivel m ai detaliat decât N om en clato rul
Combinat

be

(b) ţara de o rigin e, la sosire

an

d

(c) regiunea d e origine, la ex pediere şi regiunea d e destinaţie, la sosire

in
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(d) termenii de livrare

procedura statistică

co
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(f)
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(e) modul de transport
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D efiniţiile datelor statistice la care se referă pu nctele (b) p ână la (f) sunt date în
A nex ă. C ând este necesar, reglem entările pentru colectarea acestor info rm aţii, m ai
ales a codurilor ce vor fi folosite, vor fi stabilite în conform itate cu proced ura la care
se referă A rticolul 14(2).

Articolul 10

er
is

S im p lificarea în cad ru l sistem u lu i In trastat

w

w
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1. Pentru a satisface cerin ţele utilizatorilor privind inform aţiile statistice, fără a
im pune o încărcare ex cesivă cu sarcini a operato rilor econom ici, S tatele M em bre
vor defini pragu ri statistice în fiecare an, ex prim ate în valo ri anu ale ale co m erţului
intra-comunitar, sub care părţile sunt scutite de a furniza orice inform aţie Intrastat
sau pot furniza inform aţii sim plificate.

w

2. Pragurile statistice trebuie definite de fiecare Stat Membru, separat pentru
ex pedieri şi sosiri.
3. P entru definirea p ragurilor sub care părţile sunt scutite de a furniza orice
inform aţie Intrastat, S tatele M em bre vo r asigura că inform aţiile la care se referă
Articolul 9(1), primul sub-paragraf, punctele (a) p ână la (f), să fie făcute
disponibile de către părţile responsabile cu furnizarea info rm aţiilor astfel încât cel
puţin 97% din com erţul total al S tatului M em bru respectiv ex prim at valoric să fie
acoperit.
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4. S tatele M em bre pot d efini alte pragu ri sub care p ărţile pot beneficia de
urm ătoarele sim plificări:
(a) scutirea de a furniza info rm aţii privin d cantitatea m ărfurilor
(b) scutirea de a furniza info rm aţii privind natura tran zacţiei

yo
n

d

(c) posibilitatea de a raporta un maximum de 10 sub-poziţii relevante
detaliate ale Nomenclatorului combinat, care sunt cel mai mult folosite
în term eni valorici şi regruparea altor produse în conform itate cu
regulile stabilite conform procedurii la care se referă A rticolul 14(2).

be

F iecare S tat M em bru ce aplică aceste p raguri va asigura ca com erţul acesto r operato ri
econom ici să atin gă un m ax im um de 6% din com erţul său total.

an

d

5. Statele M em bre, în anu m ite condiţii care coresp und cerinţelor de calitate şi care
vor fi definite în confo rm itate cu pro cedura la care se referă A rticolul 1 4(2), pot
sim plifica inform aţiile ce vor fi furnizate pentru m icile tranzacţii individuale.
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6. In form aţiile privind pragurile aplicate de către S tatele M em bre vor fi transm ise
C om isiei (E urostat) nu m ai târziu de 31 octom brie a anului preced ent anului în
care ele se aplică.

Ac

Articolul 11

.ro

C on fid en ţialitatea statistică
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A tunci când părţile care au furnizat inform aţiile cer astfel, autorităţile n aţionale vor
decide dacă rezultatele statistice care fac posibilă identificarea indirectă a
furnizorului(lor) sus-nu m it(ţi), vor fi disem inate sau m odificate astfel încât
disem inarea lor să nu prejudicieze confidenţialitatea datelor statistice.

Articolul 12
T ran sm iterea d atelor către C om isie

w

w

1. Statele Membre vor transmite Comisiei (Eurostat) lunar datele statistice privind
com erţul cu bunuri între S tatele M em bre nu m ai târziu de:
(a) 40 zile calendaristice după term inarea lunii d e referinţă pentru datele
globale, ce vor fi definite în conform itate cu pro cedura la care se referă
Articolul 14(2).
(b) 70 zile de la term inarea lunii de referinţă pen tru datele detaliate,
inclusiv inform aţiile la care se referă A rticolul 9 (1), prim ul paragraf,
punctele (b) p ână la (h).
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În ceea ce priveşte v aloarea m ărfurilor, rezultatele vor include num ai valoarea
statistică, aşa cum este d efinită în A nex ă.
S tatele M em bre vor furniza C om isiei (E urostat) datele care sunt confidenţiale.
2. Statele Membre vor furniza Comisiei (Eurostat) rezultatele lunare care vor acoperi
com erţul total cu m ărfu ri folosind estim ări, unde va fi necesar.

be
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d

3. S tatele M em bre vo r transm ite datele C om isiei (E urostat) în fo rm at electronic,
conform standardului inter-schim b. R eglem entările practice pentru transmiterea
datelor vor fi stabilite în conform itate cu pro cedura la care se referă A rticolul
14(2).

d

Articolul 13

an

Calitate

nt
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1. S tatele M em bre vo r lua toate m ăsurile necesare pentru a asigu ra calitate adatelor
transmise conform indicatorilor de calitate şi stand ardelor în vigoare.

co
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2. Statele Membre vor prezenta Comisiei (E urostat) un rapo rt anu al asupra calităţii
datelor transmise.
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3. Indicatorii şi standard ele care perm it ap recierea calităţii datelor, structura
rapoartelor de calitate ce vor fi prezentate de către S tatele M em bre şi orice m ăsuri
necesare p entru ev aluarea sau îm bunătăţirea calităţii datelor vor fi stabilite în
conform itate cu p rocedu ra la care se referă A rticolul 14(2).

Articolul 14

Procedura Comitetului

w
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um

1. C om isia va fi asistată de un C om itet privind statisticile de com erţ cu m ărfu ri între
Statele Membre.

w

w

2. C ând se fac referiri la acest paragraf, se vor aplica A rticolele 5 şi 7 din D ecizia
1999/468/E C , având în vedere p rev ederile A rticolului 8 al acesteia.
P erioada prezentată în A rticolul 5(6 ) al D eciziei 1999/468/E C va fi stabilită la 3 luni.
3. C om itetul va aproba R egulile sale de P rocedu ră.

Articolul 15
Abrogare
1. Regulamentul (EEC) nr. 3330/91 este abrogat prin prezentul Regulament.
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2. R eferinţele la regulam entul abrogat vor fi co nsiderate va făcând p arte din
prezentul Regulament.

Articolul 16
In trarea în vigoare
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A cest R egulam ent va intra în vigoare a 20 -a zi după ziua publicării sale în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Se va aplica de la 1 ianuarie 2005.

d

be

A cest R egulam ent va fi obligatoriu în întregim e şi va fi direct aplicabil în toate S tatele
Membre.
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Întocm it la S trasburg, 31 m artie 2004.

Pentru Consiliu

nt

Pentru Parlamentul European

P reşedinte

co
u

P reşedinte

D. ROCHE
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Ac

P. COX
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ANEXA
D E F IN IŢ IIL E D A T E L O R S T A T IS T IC E
Statul Membru partener
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Pentru sosiri, S tatul M em bru partener este S tatul M em bru d e ex ped iţie. A cesta
reprezintă presupusul S tat M em bru de ex pediţie în cazurile când m ărfu rile sosesc
direct din alt Stat Membru. A colo unde, înainte de intrarea în S tatul M em bru de
sosire, m ărfurile au intrat în unul sau m ai m ulte S tate M em bre în tranzit şi au fost
supuse în acele state la o priri sau operaţiuni juridice neinerente pentru tran sportul lor
(de ex em plu, schim barea proprietarului), S tatul M em bru de ex pediţie va fi considerat
ultim ul S tat M em bru unde au loc astfel de opriri sau operaţiuni.
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P entru ex pedieri, S tatul M em bru partener este S tatul M em bru de destinaţie. A ceasta
înseam nă ultim ul S tat M em bru cunoscut, în m om entul ex pedierii, unde m ărfurile vor
fi expediate.

in
g

Cantitatea m ărfu rilor

nt

C antitatea m ărfurilor se poate ex prim a în două m oduri:

co
u

(a) m asa netă, care rep rezintă m asa reală a m ărfu rilor ex clusiv toate am balajele

Ac

(b) unităţi suplim entare, care rep rezintă unităţile posibile care m ăsoară altă cantitate
în afară d e m asa netă, aşa cum sunt detaliate în R egulam entul anual al C om isiei
de actualizare a Nomenclatorului Combinat.

.ro

V aloarea m ărfu rilor
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V aloarea m ărfurilor se p oate ex prim a în două m oduri:
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is

(a) sum a im pozabilă, care este valoarea ce va fi stabilită pentru im pozitare în
conformitate cu Directiva 77/388/EEC
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(b) valoarea statistică, care este valoarea calculată la graniţele naţionale ale S tatelor
M em bre. E a include n um ai cheltuielile întâm plătoare (transport, asigurare)
suferite, în cazul ex pedierilor în p artea călătoriei localizată pe teritoriul Statului
M em bru de ex pediţie, iar în cazul sosirilor în partea călătoriei localizată în afara
teritoriului Statului Membru de sosire (o valoare FOB - franco bord - pentru
ex pedieri şi o valoare C IF - cost, asigurare, transport - pentru sosiri).
Natu ra tran zacţiei
N atura tranzacţiei reprezintă diferitele caracteristici (livrare/vânzare, m uncă prin
contract etc.) care sunt considerate a fi folositoare pentru distingerea un ei tranzacţii de
alta.
Ţ ara d e origin e
(a) Ţ ara d e origine, num ai la sosiri, reprezintă ţara d e unde provin m ărfu rile.

Pagina 11

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

(b) M ărfurile care sunt în întregim e obţinute sau p rod use într-o ţară, sunt originare în
acea ţară.
(c) M ărfurile a căror produ cţie im plică m ai m ulte ţări vor fi considerate a fi de
origine din ţara unde ele suferă ultim a prelu crare substanţială. Justificată
econom ic sau prelucrare într-o com panie echipată pentru acel scop, rezultând
obţinerea unui nou produ s sau reprezentând un im portant stadiu de prelucrare.
R egiu n ea d e origin e sau d estin aţie

be

yo
n
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(a) Regiunea de origine, la expediere, reprezintă regiun ea din S tatul M em bru de
ex pediţie unde m ărfurile au fost produse sau ridicate , asam blate, pro cesate,
reparate sau m enţinute; în lipsa acesteia, regiunea de origine este regiun ea din
care m ărfurile au fost ex pediate sau, în lipsa acesteia, regiunea unde a avut loc
procesul de comercializare.

nt
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(b) R egiunea de d estinaţie, la sosire, rep rezintă regiu nea din S tatul M em bru d e sosire
unde m ărfurile vo r fi co nsum ate sau ridicate, asam blate, procesate, rep arate sau
m enţinute; în lipsa acesteia, regiunea de d estinaţie este regiun ea unde m ărfurile
vor fi ex pediate sau, în lipsa acesteia, regiunea unde va av ea loc pro cesul de
comercializare.

co
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Termeni de livrare

Ac

T erm enii de livrare reprezintă acele prevederi ale contractului de v ânzare care
prezintă obligaţiile vânzătorului şi respectiv ale cum părăto rului în conform itate cu
standardele Incoterm s ale C am erei de C om erţ Internaţionale (C IF , F O B etc.).

m
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Mod de transport

er
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Modul de transport este determinat de mijloacele reale de transport cu care se
presupune că m ărfu rile vor părăsi teritoriul statistic al S tatului M em bru de ex pediţie,
la ex pediere şi de m ijloacele reale de transport cu care se presupun e că m ărfurile au
intrat pe teritoriul statistic al statului Membru de sosire, la sosire.

um

Proceduri statistice

w

w
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Procedura statistică reprezintă diferitele caracteristici care se consideră a fi folositoare
pentru diferenţierea diferitelor tipuri de sosiri/ex pedieri pentru scopu ri statistice.
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