
Nr. …....................../                 /

CONTACT
declaranti.vamali@posta-romana.ro
tel: 0372 163 882/881;

       
       AVIZ DE ÎNŞTIINŢARE

DESTINATAR 

(Nume/Prenume)_______________________________________________________

Adresa:Localitatea____________________Strada___________________________________

Blocul ______ Scara ______ Etajul _______ Ap.______Sector/Judet_____________________

Vă  anunţăm  că  a  sosit  pe  numele  Dvs.  la  C.N.  Poşta  Română  trimiterea  nr. 

_____________________Expeditor____________________________Ţara_______________

Valoare înscrisa de expeditor________________Greutate_______

În cazul in care aţi optat ca C.N Poşta Română să vă reprezinte în vederea 
efectuării formalităţilor vamale, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente:

  factura bunurilor sau alte documente fiscale echivalente (bon fiscal, chitanta etc) 
plus dovada platii  (copie dupa extrasul de cont sau dupa tranzactia prin Pay-Pal, 
O.P.) in cazul in care bunurile importate fac obiectul unei  comenzi efectuata prin 
Internet, corespondenta, telefon;

   Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la valoarea reală, felul şi destinaţia 
bunurilor din trimitere (a se completa documentul ataşat);

   Altele

Veţi  fi  contactat  de către un declarant vamal  al  C.N. Poşta Română şi  va trebui să 
furnizaţi  toate documentele sau informaţiile (atât cele solicitate de  C.N.Poşta Română,  cât şi 
orice  alte  documente  pe  care  le  consideraţi necesare)  în  vederea  întocmirii  formalităţilor 
vamale şi a stabilirii drepturilor vamale de import.

Pentru determinarea valorii în vamă a bunurilor sosite pe numele Dvs., valoare la care 
se  aplică taxele vamale,  se  utilizează ca  bază de calcul  preţul efectiv  plătit pentru acestea, 
prevăzut în facturi sau alte documente fiscale echivalente emise pentru bunurile respective. 
Pentru bunurile pentru care nu pot fi prezentate facturi sau alte documente fiscale echivalente, 
valoarea în vamă se determină luându-se în considerare valorile înscrise în documentele puse 
la dispoziţia autorităţii vamale de către expeditor. 

Toate  documentele  pe care  le veţi  pune la  dispoziţia  C.N Poşta Română în vederea 
efectuării   formalităţilor vamale vor face referinţă la numărul trimiterii  poştale şi  vor purta 
menţiunea  “conform  cu  originalul”,  urmată  de  numele  în  clar  şi de  semnatura  Dvs. 
Documentele  vor  fi  transmise  în  atenţia  Biroului  de  Schimb  Internaţional  Bucureşti  – 
Compartiment Comisionari Vamali si Relatia cu Vama:

-  prin poştă: Calea Giuleşti, Nr. 6-8, 060276, Bucureşti, sau                    
-  prin e-mail: declaranti.vamali@posta-romana.ro.

Pentru informatii suplimentare cu privire la intocmirea formalitatilor vamale aferente trimiterilor postale internationale,  
va rugam consultati  site-ul  CN Posta Romana  www.posta-romana.ro,  sectiunea produse si  servicii,  personal,  alte  
servicii,  comisionariat  vamal  sau  accesand  linkul  http://www.posta-romana.ro/posta-romana/produse-si-
servicii/Personal_subpagini/Alte-Servicii/Comisionariat-Vamal.html 

Informatii  suplimentare  privind  TVA  si  taxele  vamale  aplicate  la  importul  de  bunuri  expediate  prin  colete  catre  
persoanele  fizice  se  regasesc  pe  site-ul  Directiei  Generale  a  Vamilor  -  ANAF,  accesand  linkul  
https://www.customs.ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete.
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