ANEXA Nr. 14 a)
la regulament

LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ

Nr.

Mărci, numărul şi tipul
coletelor; descrierea
mărfurilor

Ţara de
expediţie/
export

Greutatea
brută (kg)

Rezervat
pentru uz
oficial

ANEXA Nr. 14 b)
la regulament

INDICAŢII REFERITOARE LA LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ
TITLUL I
Observaţii generale
1. Definiţii
Lista de încărcătură este un document care corespunde caracteristicilor
prezentei anexe.
2. Forma listelor de încărcătură
2.1 Numai faţa formularului poate fi utilizată drept listă de încărcătură
2.2 Listele de încărcătură conţin:
a) titlul “listă de încărcătură”;
b) un cadru de 70 / 55 mm divizat într-o parte superioara de 70 / 15 mm
şi o parte inferioara de 70 / 40 mm;
c) coloane ale căror antete sunt în următoarea ordine:
- număr de ordine,
- mărci, numere, numărul şi felul coletelor, denumirea mărfurilor,
- ţara de expediţie / de export
- masa brută în kilograme
- observaţii rezervate autorităţilor
Cei interesaţi pot adapta lăţimea acestor coloane după necesitate. Totuşi,
coloana intitulată “observaţii rezervate autorităţilor” trebuie să aibă o
lăţime de cel puţin 30 mm. Cei interesaţi pot să folosească restul de spaţii
după cum doresc.
2.3 Imediat după ultimul rând, se trasează o linie orizontală, iar spaţiile
neutilizate se barează pentru a nu se putea face nici o adăugare ulterioară
TITLUL II
Indicaţii pentru diferite rubrici
1. Cadrul
1.1 Partea superioară
Atunci când lista de încărcătură este anexată declaraţiei de tranzit, principalul
obligat înscrie în partea de sus sigla T1RO.
1.2 Partea inferioară
Elementele cuprinse la paragraful 4 al titlului III de mai jos trebuie să fie înscrise
în această parte a cadrului.
2. Coloanele
2.1 Număr de ordine
Fiecare articol înscris pe lista de încărcătură trebuie să fie precedat de un număr
de ordine.

2.2 Mărcile, numerele, numărul şi felul coletelor; Denumirea mărfurilor.
Atunci când lista de încărcătură este anexată declaraţiei de tranzit, informaţiile
cerute sunt furnizate conform dispozitiilor de completare a declaratiei vamale in
detaliu. Aici trebuie să apară informaţiile care în declaraţia de tranzit apar în
rubricile 31 “colete şi denumirea mărfurilor”, 44 “menţiuni speciale / documente /
certificate şi autorizaţii” şi, dacă este cazul, 33 “codul mărfurilor” şi 38 “masa
netă”.
2.3 Ţara de expediţie / Export
Se indică numele ţării din care sunt expediate / exportate mărfurile.
2.4 Masa brută (kg).
Se indică menţiunile ce apar în rubrica 35 a declaraţiei vamale de tranzit.
TITLUL III
Utilizarea listelor de încărcătură
1. Nu este posibil ca pentru aceeaşi declaraţie de tranzit să se anexeze în
acelaşi timp una sau mai multe liste de încărcătură şi unul sau mai multe
formulare complementare.
2. În cazul utilizări listelor de încărcătură, rubricile 15 “ţara de expediţie /
export”, 32 “ articol nr”, 33 “codul mărfurilor”, 35 “greutatea brută (kg)”, 38
“greutatea netă (kg)” şi, dacă este cazul, rubrica 44 “menţiuni speciale /
documente / certificate şi autorizaţii” ale formularului declaraţiei de tranzit sunt
barate, iar rubrica 31 “ colete şi denumirea mărfurilor” nu poate fi completată
cu date despre mărcile, numerele, numărul şi felul coletelor şi denumirea
mărfurilor. O referinţă a numărului de ordine al listelor de incarcatură va fi
înscrisă în rubrica 31 a declaratiei vamale de tranzit.
3. Lista de încărcătură se întocmeşte în acelaşi număr de exemplare ca şi
formularul la care se raportează.
Lista de încărcătură se depune la biroul de plecare într-un singur exemplar,
atunci când declaraţia de tranzit se întocmeşte la acest birou prin sisteme
informatice, iar datele listei de încărcătură sunt introduse în sistemul acestui
birou; in celelalte cazuri, lista de încărcătură se depune în cel puţin trei
exemplare.
4. Odată cu înregistrarea declaraţie de tranzit, lista de încărcătură primeşte
acelaşi număr de înregistrare ca şi formularul la care se referă. Acest număr
este înscris fie cu ajutorul unei ştampile ce conţine numele biroului de
plecare, fie de mână. În acest caz, trebuie să fie aplicată ştampila a biroului
de plecare.
Semnătura unui funcţionar al biroului de plecare este facultativă.
5. Atunci când mai multe liste de încărcătură sunt anexate la acelaşi formular
utilizat pentru procedura de tranzit, ele trebuie să aibă un număr de ordine
atribuit de principalul obligat; Numărul listelor de încărcătură anexate este
indicat în rubrica 4 “liste de încărcătură” a formularului respectiv.

