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Invitaţie de participare la chestionarul  privind sarcina administrativă a  

furnizorilor de informaţii statistice Intrastat 
 

Spuneţi-vă părerea privind sarcina administrativă în Intrastat! 

Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) lansează o anchetă pentru colectarea de 
informaţii cantitative şi calitative privind actuala sarcină administrativă a companiilor de 
raportare pentru sistemul statistic. 

Implementarea sistemului Intrastat în statele membre UE a condus la simplificarea procedurilor 
de raportare pentru companii comparativ cu fostul sistem vamal. Cu toate acestea, sistemul 
Intrastat a fost perceput  ca un proces deosebit de dificil de colectare a datelor statistice şi, prin 
urmare, încă de la introducerea sa, au existat diferite iniţiative prin care să se găsească un 
echilibru între sarcina impusă companiilor şi necesitatea de a oferi utilizatorilor date statistice 
relevante. Aceste iniţiative au condus la o serie de modificări ale legislaţiei europene aplicabile 
sistemului Intrastat. În pofida mai multor măsuri de simplificare luate până în prezent, factorii de 
decizie politică şi furnizorii de informaţii statistice aşteaptă mai mult decât ceea ce s-a realizat 
până în prezent. 

Rezultatele prezentei anchete vor fi analizate în cadrul unui studiu amplu al Comisiei Europene - 
Eurostat, care va examina opţiuni de reducere a sarcinii administrative în Intrastat, menţinând în 
acelaşi timp nivelul actual al calităţii statisticilor privind comerţul intracomunitar. Actualul studiu 
include elemente noi, care nu sunt acoperite de studiile anterioare, şi posibile noi perspective 
legate de măsurarea sarcinii administrative în Intrastat. 

Completarea prezentului chestionar va dura doar câteva minute, iar acest lucru  ar putea contribui 
la reducerea sarcinii de raportare a furnizorilor de informaţii statistice Intrastat în viitor. 

Prin urmare, Eurostat şi Institutul Naţional de Statistică din România vă invită să participaţi la 
această anchetă şi să completaţi chestionarul accesibil la link-ul de mai jos: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ROIntrastatReportersSurvey 

Contribuţia dumneavoastră la evaluarea sarcinii administrative în Intrastat, este foarte apreciată. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm accesaţi link-ul 
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/intrastat  sau să ne contactaţi la 
adresa: ESTAT-INTRASTAT-SURVEY@ec.europa.eu  


