ANEXA Nr. 24
la regulament

Regim de tranzit
Act de garantie
Garanţia globală
I.

Angajamentul garantului

1. Subsemnatul/subsemnata 1) ………...……………, domiciliat/domiciliată
în 2)……………………………….....……., garantează solidar la biroul de
garanţie din……………....…………..... până la concurenţa unei sume
maxime de ……………….. lei reprezentând 100/50/30 3 faţă de România,
pentru
tot
ceea
ce 4)
………………………………………………….................................................
este sau ar deveni debitor faţă de statul mai sus menţionat, atât în
principal şi în adiţional, cât şi pentru cheltuieli şi accesorii, excluzând
penalităţile cu titlu de drepturi, taxe şi alte impuneri aplicabile mărfurilor
plasate în regim de tranzit.
2. Subsemnatul/subsemnata se obligă să efectueze la prima cerere scrisă
a autorităţii vamale menţionate la pct. 1 plata sumelor cerute, până la
concurenţa sumei maxime mai sus menţionate şi fără a o putea amâna
dincolo de un termen de 30 zile începând cu data cererii de plată, în afară
de cazul în care acesta/aceasta sau oricare altă persoană interesată nu
stabileşte înainte de expirarea acestui termen, cu acordul autorităţii vamale
că pentru operaţiunea de tranzit considerată, regimul s-a încheiat.
Autoritatea vamală poate, la cererea subsemnatului/subsemnatei şi pentru
toate motivele recunoscute ca fiind valabile să prelungească dincolo de
termenul de 30 de zile socotit de la data cererii de plată termenul în care
subsemnatul/subsemnata este obligat să efectueze plata sumelor cerute.
Cheltuielile care rezultă din acordarea acestui termen suplimentar, în
special dobânzile, trebuie să fie calculate astfel încât suma lor să fie
echivalentă celei care ar fi cerute în acest scop pe piaţa monetară şi
financiară naţională.
Această sumă nu poate fi scăzută din sumele deja plătite în baza
prezentului angajament decât dacă subsemnatul/subsemnata este invitat
1)

Numele şi prenumele sau denumirea societăţii
Adresa completă
3
Se vor bifa menţiunile inutile
4)
Nume şi prenume sau numele firmei şi adresa completă a principalului obligat
2)

să plătească pentru o operaţiune de tranzit care a început înainte de
primirea cererii de plată precedente sau în cele 30 de zile care urmează
acesteia.
3. Prezentul angajament este valabil din ziua acceptării lui de către biroul
de garanţie. Subsemnatul/subsemnata rămâne răspunzător/răspunzătoare
de plata sumelor care devin exigibile ca urmare a operaţiunilor de tranzit,
acoperite de prezentul angajament, care au început înainte de data la care
revocarea sau rezilierea devine efectivă, chiar dacă plata lor este cerută
ulterior.
Întocmit la ………………la data de…………………..
………………………………………………………
(Semnătura) 5)

II. Acceptul biroului de garanţie
Biroul de garanţie…….......................................…….
Angajarea garantului acceptată la data de …………….
…………………………
(semnătura şi ştampila)

5)

Semnatarul trebuie ca înainte de a semna să scrie personal următoarea menţiune: “Valabil cu titlu de
garanţie pentru suma de …………..”, indicând suma şi în litere.

