ANEXA Nr. 25 a)
la regulament

TC 31 - CERTIFICAT DE GARANŢIE GLOBALA
(faţă)
1. Ultima zi de valabilitate

Ziua

Luna

Anul
2. Nr.

3. Principalul obligat
(Numele, prenumele, sau numele
companiei şi adresa completă şi ţara)
4. Garantie
(Numele, prenumele sau statut social,
adresa completă şi ţara)
5. Biroul de garanţie
(Denumire, adresa completă şi ţara)
6. Valoarea de referinţă
(în monedă naţională)

(în cifre):

(în litere):

7. Biroul de garanţie certifică faptul că principalul obligat sus-menţionat a constituit o garanţie globală
valabilă pentru operaţiunile de tranzit desfăşurate pe teritoriul vamal al:
ROMÂNIEI
8. Menţiuni speciale

9. Termen de valabilitate prelungit până la:
Ziua
Luna
Anul
inclusiv
La……………………………….în…………………………….
(locul)
(data)

(Semnătura funcţionarului şi ştampila biroului de garanţie)

La……………………..în………………..
(locul)
(data)

(Semnătura funcţionarului şi ştampila biroului de
garanţie)

1

10. Persoanele abilitate să semneze declaraţiile de tranzit pentru principalul obligat

(verso)
11. Numele, prenumele şi
specimenul de semnătură al
persoanei abilitate

12. Semnătura principalului
obligat 1

11. Numele, prenumele şi
specimenul semnăturii
persoanei autorizate

12.Semnătura principalului
obligat 1

1
Atunci când principalul obligat este o societate, persoana care semnează în rubrica 12 trebuie să indice
numele şi prenumele şi funcţia pe care o ocupă în cadrul firmei.
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ANEXA Nr. 25 b)
la regulament

TC 33 - CERTIFICAT DE DISPENSA DE GARANŢIE
(faţă)
1. Ultima zi de valabilitate

Ziua

Luna

Anul
2. Nr.

3. Principalul obligat
(Numele, prenumele, sau numele
companiei, adresa completă şi ţara)
4. Biroul de garanţie
(Denumire, adresa completă şi ţara)
5. Valoarea de referinţă
(în monedă naţională)

(în cifre):

(în litere):

6. Biroul de garanţie certifică faptul că principalul obligat sus-menţionat beneficiază de o dispensă de
garanţie pentru operaţiunile de tranzit desfăşurate pe teritoriul vamal al:
ROMÂNIEI
7. Menţiuni speciale

8. Termen de valabilitate prelungit până la:
Ziua
Luna
Anul
inclusiv
La……………………………….în…………………………….
(locul)
(data)

(Semnătura funcţionarului şi ştampila biroului de garanţie)

La……………………..în………………..
(locul)
(data)

(Semnătura funcţionarului şi ştampila biroului de
garanţie)

3

9. Persoanele abilitate să semneze declaraţiile de tranzit pentru principalul obligat

(verso)
10. Numele, prenumele şi
specimenul de semnătură al
persoanei abilitate

11. Semnătura principalului
obligat 2

10. Numele, prenumele şi
specimenul semnăturii
persoanei autorizate

11.Semnătura principalului
obligat 1

2
Atunci când principalul obligat este o societate, persoana care semnează în rubrica 11 trebuie să indice
numele şi prenumele şi funcţia pe care o ocupă în cadrul firmei.
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ANEXA Nr. 25 c)
la regulament

INDICAŢII REFERITOARE LA CERTIFICATELE DE GARANŢIE GLOBALĂ
ŞI DE DISPENSĂ DE GARANŢIE
1. Menţiuni care se înscriu pe faţa certificatelor
După eliberarea certificatului, nu se poate face nici o modificare, adăugare sau
înlocuire a menţiunilor înscrise în rubricile 1-8 ale certificatului de garanţie
globală şi în rubricile 1-7 ale certificatului de dispensă de garanţie.
1.1 Codul “monedă”
În rubrica 6 a certificatului de garanţie globală şi în rubrica 5 a certificatului
de dispensă de garanţie se înscrie codul ISO ALPHA 3 (codul ISO 4217) al
monedei utilizate.
1.2 Menţiuni speciale
1.2.1 Atunci când garanţia globală nu se utilizează pentru mărfurile care
implică un risc ridicat de fraudă, în rubrica 8 a certificatului se înscrie
menţiunea: „Validitate limitată”
1.2.2 Atunci când principalul obligat se angajează să depună declaraţii de
tranzit la un singur birou de plecare, numele acestui birou se înscrie
cu majuscule în rubrica 8 a certificatului de garanţie globală sau în
rubrica 7 a certificatului de dispensă de garanţie.
1.3 Adnotarea certificatelor în cazul prelungirii termenului de valabilitate.
În cazul prelungirii termenului de valabilitate a certificatului, biroul de
garanţie adnotează rubrica 9 a certificatului de garanţie globală sau rubrica
8 a certificatului de dispensă de garanţie.
2. Menţiuni care se înscriu pe versoul certificatelor. Persoane abilitate să
semneze declaraţiile de tranzit.
2.1 La momentul eliberării certificatului sau pe perioada valabilităţii acestui
certificat principalul obligat desemnează pe propria sa responsabilitate, pe
versoul certificatului, persoanele pe care le-a abilitat să semneze declaraţii
de tranzit. Se înscriu numele şi prenumele persoanei abilitate, însoţite de
specimenul de semnătură. Orice înscriere a unei persoane abilitate trebuie
să fie autorizată de semnătura principalului obligat. Principalul obligat poate
bara rubricile pe care nu doreşte să le utilizeze.
2.2 Principalul obligat poate anula oricând numele unei persoane abilitate,
înscrisă pe versoul certificatului.
2.3 Orice persoană înscrisă pe versoul unui certificat prezentat la un birou de
plecare este reprezentantul abilitat al principalului obligat.
3. Utilizarea certificatului în cazul derogării de la interzicerea garanţiei
globale.
Modalităţile şi menţiunile figurează la punctul 4 al anexei 22.
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