PRECIZĂRI METODOLOGICE

Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele
INTRASTAT şi EXTRASTAT:
- sistemul INTRASTAT: pentru comerţul INTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi celelalte
state membre ale Uniunii Europene);
- sistemul EXTRASTAT: pentru comerţul EXTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi statele
care nu sunt membre ale Uniunii Europene).
Sfera de cuprindere:
Pentru comerţul INTRA-UE: se cuprind expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru
UE şi introducerile (intrările) de bunuri în România având ca ţară de expediţie un alt stat membru UE.
Expedierile din România includ:
- bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat
membru UE;
- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau
prelucrare sub control vamal în România şi care sunt destinate altor state membre.
Introducerile (intrările) în România includ:
- bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE, care intră pe teritoriul statistic al României;
- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control
vamal în alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României.
Pentru comerţul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE,
având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele
vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi
exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern.
Se cuprind, de asemenea:
- importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării);
- exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea activă;
- exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări);
- importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile
importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor).
- quasi-exporturile, pentru care sunt întocmite, la frontiera naţională, declaraţii vamale de export
aferente tranzacţiilor internaţionale ale operatorilor economici nerezidenţi.
Nu sunt cuprinse în comerţul internaţional: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din
ţară (cu excepţia celor pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru
utilizări proprii în România, bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente.
Datele valorice sunt exprimate în preţuri FOB pentru exporturi şi în preţuri CIF pentru importuri.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include
valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe
care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
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Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării
importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi
transportului internaţional.
Datele valorice sunt exprimate în euro. Conversia în euro, a datelor valorice exprimate în lei (colectate
prin declaraţiile statistice Intrastat şi declaraţiile vamale), se face utilizând:
- cursul de schimb mediu lunar leu/euro, comunicat de Banca Naţională a României, pentru
sistemul INTRASTAT;
cursul de schimb leu/euro, comunicat de Banca Naţională a României pentru penultima zi de
miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT.

Sursa datelor:
1. Pentru comerţul INTRA-UE:
- declaraţiile statistice INTRASTAT, colectate de către INS direct de la operatorii economici care au
realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum valoric al
introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragului statistic Intrastat stabilit pentru
fiecare flux si an de referinţă;
- declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF) pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub
control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE, dar care nu aparţin
teritoriului fiscal al UE.
2. Pentru comerţul EXTRA-UE: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), care colectează şi
prelucrează declaraţiile vamale de export şi import.
3. Datele privind comerţul internaţional cu bunuri cu energie electrică şi gaze naturale sunt colectate
pe formulare statistice de la societăţile importatoare/exportatoare şi de la operatorii de reţea (CN
Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA) de către INS. Importul şi exportul nu cuprind cantităţile fizice de
energie electrică şi gaz natural transportat prin conducte care tranzitează teritoriul naţional.

Sfera de acoperire pentru comerţul intracomunitar
Gradul de colectare a datelor prin cercetarea statistică Intrastat a fost de peste 95,0% atât pentru
introduceri cât şi pentru expedieri intracomunitare de bunuri, raportat la volumul total al introducerilor
şi respectiv expedierilor intracomunitare de bunuri. Pentru restul de cca. 5,0%, reprezentând valoarea
comerţului sub pragurile statistice Intrastat şi nonrăspunsuri au fost realizate estimări de date.
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