
 

 

Informații privind declarația vamală și obstacolele vamale 

Ați fost informat prin notificare vamală că nu vă putem transmite trimiterea dvs. poștală 
dintr-o țară terță, deoarece ne lipsesc informații importante. 
 
Există două opțiuni pentru manipularea ulterioară a trimiterii dumneavoastră: 

• În cazul în care doriți să acceptați transportul, vă rugăm să ne trimiteți documen-
tele necesare până la data specificată, astfel încât să ne putem ocupa de for-
malitățile vamale în locul dumneavoastră.  

 
• Dacă nu doriți să acceptați transportul, vă rugăm să ne anunțați și pe noi. 

 
Veți găsi aceste opțiuni la sfârșitul scrisorii (mesajul destinatarului): 

o Transmit documentele aferente pentru declarația vamală. 
Pentru clienții corporativi, numărul EORI: 

o Nu accept transportul. 
 
Pentru ambele opțiuni, puteți utiliza câte una din următoarele: 
 
1. Comunicare online 

• Urmați instrucțiunile de la post.at/track/Sendungsnummer (atenție: introduceți aici 
numărul de expediere!). 

 
2. Comunicarea prin e-mail 

• Trimiteți un e-mail cu subiectul menționat în scrisoare și documentele lipsă, de pre-
ferință în format PDF (numai pentru acceptarea trimiterii), ca atașament la adresa 
de e-mail indicată. 

 
3. Comunicarea prin scrisoare 

• Bifați opțiunea corespunzătoare pe scrisoarea de răspuns anexată și trimiteți-o, 
împreună cu documentele lipsă, la adresa indicată.  
În caz de neacceptare, trimiteți doar scrisoarea de răspuns la adresa indicată.  

 
În cazul în care decideți să nu acceptați transportul sau dacă nu primiți un răspuns în timp 
util sau dacă răspunsul este defectuos, transportul va fi fie returnat expeditorului, fie dis-
trus sau predat autorităților vamale. Nu avem nevoie de niciun document pentru acest lu-
cru și nu există niciun cost pentru dumneavoastră. 
 
Colectarea personală a lotului nu este posibilă. 
 
Notă privind taxele și comisioanele: 
 
Următoarele taxe și comisioane se pot aplica în momentul acceptării transportului și vor fi 
percepute la livrarea transportului: 

• Taxa pe cifra de afaceri la import (EUSt) 
• Taxa vamală plătibilă în plus față de taxa pe valoarea adăugată europeană pentru o 

valoare a mărfurilor de 150 EUR 
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• Tariful de import pentru expedierile din țări terțe - în funcție de valoarea mărfurilor 
din expediere 

• Taxă de manipulare și depozitare - în funcție de obstacolul vamal (a se vedea obsta-
colul vamal "Valoare neplauzibilă a mărfurilor") 

 
 
Detalii privind obstacolele vamale individuale: 
 
Vă rugăm să rețineți că numărul EORI este întotdeauna necesar pentru clienții corporativi. 
 
1 - Lipsa dovezilor de valoare 
Pentru declarația vamală este necesară fie o factură, fie o confirmare a comenzii, inclusiv 
chitanța de transfer bancar (de exemplu, extras de cont PayPal, extras de cont de card de 
credit). În cazul în care sunt mai multe articole, avem nevoie de prețul pentru fiecare arti-
col. Vă rugăm să rețineți că nu pot fi acceptate documente în caractere chinezești, chirilice 
(...) și facturi proforme. 
 
Obiect cadou: 
Chiar dacă transportul dumneavoastră este un cadou, avem nevoie de informații despre 
valoarea și conținutul bunurilor. 
 
2 - Valoarea neplauzibilă a bunurilor 
Valoarea indicată de expeditor nu este inteligibilă și trebuie verificată. Pentru declarația 
vamală este necesară fie o factură, fie o confirmare a comenzii, inclusiv chitanța de trans-
fer (de exemplu, extras de cont PayPal, extras de cont de card de credit). În cazul în care 
sunt mai multe articole, avem nevoie de prețul pentru fiecare articol. Vă rugăm să rețineți 
că nu pot fi acceptate documente în caractere chinezești, chirilice (...) și facturi proforme. 
 
Articole de cadou: 
Chiar dacă transportul dumneavoastră este un cadou, avem nevoie de informații despre 
valoarea și conținutul bunurilor. 
 
În cazul în care declarația de valoare este confirmată de documentele furnizate, se renunță 
la taxa de manipulare și depozitare. 
 
3 - Lipsa unui permis de import Legea privind comerțul exterior și plățile 
Declarația vamală necesită o licență de import în temeiul Legii privind comerțul exterior și 
plățile din 2011. 
astfel cum este modificat periodic, este necesar. 
 
4 - Lipsa certificatului de returnare 
Pentru declararea în vamă a mărfurilor returnate, este necesară fie o copie a scrisorii de 
transport aerian (AWB) sau a avizului de expediere poștală pentru mărfurile mai mici de 1 
000 EUR, fie o confirmare de ieșire din vamă electronică pentru mărfurile mai mari de 1 
000 EUR. 
 
5 - Lipsa permisului de import de arme 
Pentru declarația vamală este necesar un permis de port-armă, un permis de posesie de 
arme, un permis de posesie de arme de foc în temeiul Legii privind armele din 1996, cu 
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modificările ulterioare, sau o licență comercială pentru comerțul cu arme în temeiul Legii 
privind reglementarea comerțului, comerțului și industriei din 1994, cu modificările ulteri-
oare. 
 
6 - Lipsa certificatului de import pentru medicamente 
Pentru declararea în vamă a medicamentelor este necesar un certificat de import 
corespunzător în conformitate cu Legea austriacă privind importul de medicamente din 
2010, astfel cum este modificată din când în când. Este necesar certificatul de import în 
conformitate cu Legea austriacă privind importul de medicamente din 2010, astfel cum 
este modificată periodic, cu excepția cazului în care se aplică o circumstanță excepțională 
în conformitate cu Legea austriacă privind importul de medicamente din 2010. 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.basg.gv.at/fuer-unterneh-
men/arzneiwaren-ein-und-ausfuhr/faq-arzneiwareneinfuhr. 
 
7 - Lipsa de confirmare privind privilegiile de import 
Pentru declarația vamală, este necesară o confirmare privind privilegiile de import din par-
tea Ministerului Federal al Afacerilor Externe (Declarația privind privilegiile de import), în 
original, prin scrisoare. 
 
8 - Lipsa unui permis de import Protecția speciilor 
Pentru declararea în vamă a mărfurilor care fac obiectul Legii privind comerțul cu specii din 
2009, astfel cum a fost modificată, este necesar un permis de import din partea minis-
terului federal competent. 
 
În cazul în care permisul de import nu este prezentat în timp util, lotul este predat pentru 
supraveghere vamală. 
 
9 - Lipsa unei licențe de comercializare a produselor din tutun 
Pentru declararea în vamă a produselor din tutun în sensul Legii privind monopolul tu-
tunului din 1996, cu modificările ulterioare, precum și a produselor din tutun și a produselor 
conexe în sensul Legii privind protecția tutunului și a nefumătorilor (TNRSG), cu modi-
ficările ulterioare, cum ar fi țigările electronice și lichidele acestora, este necesară o au-
torizație comercială în conformitate cu Legea privind reglementarea comerțului din 1994, 
cu modificările ulterioare, pentru agentul comercial și de comerț. 
 
Un produs din tutun și un produs conex în sensul TNRSG, astfel cum a fost modificată, este 
orice produs destinat a fi fumat, adulmecat, supt sau mestecat, cu condiția să fie constituit 
integral sau parțial din tutun, precum și orice produs nou din tutun, produs de fumat pe 
bază de plante, țigară electronică și lichidele acestora. 
 
Importul acestor produse din tutun este permis numai destinatarilor care dețin licența 
comercială menționată anterior. 
 
10 - Motivul obstacolului în funcție de notificare 
Documentele specificate în scrisoare sunt necesare pentru declarația vamală. 

 


