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 Prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 a fost 
instituită Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.  
 Având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi prevederile din 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în special articolul 9 alineatul (1) litera (a), pentru a 
asigura o clasificarea uniformă a mărfurilor în toate statele membre, Comisia Uniunii 
Europene adoptă regulamente privind clasificarea tarifară. 
 Lista regulamentelor privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura 
combinată adoptate şi publicate în Jurnalul Oficial al UE, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost reactualizată, fiind disponibilă în această secțiune, precum și în 
secţiunea „Agenţi economici - Încadrare tarifară, NOMENCLATURĂ COMBINATĂ, alin. 
4”. 
 Documentele care constituie respectiva listă actualizată conţin: 
 - numărul şi data regulamentului de clasificare, numărul şi data jurnalului oficial în 
care a fost publicat iniţial, precum şi a celor prin care a fost eventual modificat  
 - nr. curent al produsului respectiv, aşa cum apare în anexă la regulamentul de 
clasificare 
 - descrierea mărfurilor, în limba română, conform regulamentului publicat 
 - imagini, doar cu rol indicativ, pentru unele produse, conform regulamentului 
publicat  
 - codul la care se clasifică produsul, actualizat în cazul în care regulamentul iniţial 
a fost modificat ulterior 
 - justificarea clasificării tarifare, aşa cum figurează în regulamentul publicat iniţial, 
cu modificările ulterioare, după caz. 
  
 Precizăm că documentele au doar un rol indicativ, iar produsele care fac obiectul 
regulamentelor de clasificare sunt grupate și listate, în ordinea codurilor tarifare, astfel: 
  capitolele 1 până la 24 
 capitolele 25 până la 50 
 capitolele 51 până la 71 
 capitolele 72 până la 84 
 capitolul 85 
 capitolele. 86 până la 90 
 capitolele 91 până la 99. 

                                                                                                                
 Pentru aplicarea prevederilor regulamentelor menţionate se va consulta site-ul 
oficial al Uniuni Europene, accesând: http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm pentru 
vizualizarea textului oficial din Jurnalul Oficial al UE în care acestea au fost publicate. 
 


