ANEXA Nr. 37
la regulament
FIŞĂ DE INFORMAŢII PENTRU FACILITAREA EXPORTULUI TEMPORAR DE MĂRFURI EXPEDIATE DIN ROMÂNIA CĂTRE O ALTA ŢARĂ
PENTRU TRANSFORMARE, PRELUCRARE SAU REPARARE
SE COMPLETEAZĂ LA EXPORT (*)
(*) Rândurile sau casetele necompletate se barează sau poartă menţiunea „Nimic“.
(**) A se şterge menţiunea care nu se aplică.
Administraţia vamala a
...........................................
Biroul vamal
............

Inainte de a completa fişa de
informaţii, va rugam sa cititi
notitele de la pagina 4

A Mărfurile descrise mai jos, destinate a fi transformate – prelucrate – reparate (**) în..........
au fost prezentate la export
de (**)
în contul
(numele exportatorului cu majuscule)
( adresa cu majuscule)

B

Descrierea mărfurilor
Numărul,
natura, mărcile
şi numerele
coletelor

-1C

D

Cantitate
Nr. din
nomenclatura

-2-

Descrierea comercială

-3-

Greutatea
brută

Greutatea netă,
număr, volum,
dimensiuni etc.

-4-

-5-

Valoarea

Observaţii

-6-

-7-

Natura operaţiunilor propuse:

Operaţiuni de control efectuate:

F

Certificat conform cu

(document vamal)
nr.
din
E
Mijloace de identificare utilizate:

(locul)

(data)

(semnătura)

(ştampila biroului
vamal)

II
SE COMPLETEAZĂ LA IMPORT (*)
(*) Rândurile sau casetele necompletate se barează sau poartă menţiunea „Nimic“.
(**) A se şterge menţiunea care nu se aplică.
A
Administraţia vamală
Romana
............................................
.....
............
Biroul vamal
.
............................................

Mărfurile descrise

Titlul I

de mai jos
au fost prezentate la import

(**)..........................................................................................
de
.......
în
(numele importatorului cu majuscule)
numele
.............................................................................................................................................................................
( adresa cu majuscule)

B

Descrierea mărfurilor
Numărul,
natura, mărcile
şi numerele
coletelor

-1C

D

E

(**)destinate transformării – prelucrării - reparării (**)

Cantitate
Nr. din
nomenclatura

-2-

Descrierea comercială

-3-

Greutatea
brută

Greutatea netă,
număr, volum,
dimensiuni etc.

-4-

-5-

Valoarea

Observaţii

-6-

-7-

Natura operaţiunilor propuse:
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Operaţiuni de control efectuate:
F Certificat conform cu
.............................................................................................................................................................................
..............................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................
.............................................................................................................................................................................
(document vamal)
nr.
............... din ..................
............................. ........................
Mijloace de identificare utilizate:
(locul)
(data)
.............................................................................................................................................................................
.............................
..................
.............................................................................................................................................................................
(semnătura)
..................
(ştampila biroului
.............................................................................................................................................................................
vamal)
..................

III
SE COMPLETEAZĂ LA REEXPORT (*)
(*) Rândurile sau casetele necompletate se barează sau poartă menţiunea „Nimic“.
(**) A se şterge menţiunea care nu se aplică.
Administraţia vamală a
mai jos
A Mărfurile descrise
............................................
Titlul II (**)
Biroul vamal ......................
rezultate din transformarea sau prelucrarea mărfurilor descrise în Titlul II (**)
care au fost reparate
de
(**).....................................................................................................
au fost prezentate la
în
(numele re-exportatorului cu majuscule)
reexport
numele
..............................................................................................................................................................................
( adresa cu majuscule)
B

Descrierea mărfurilor
Numărul,
natura, mărcile
şi numerele
coletelor

-1C

Nr. din
nomenclatura
tarifară
-2-

Cantitate
Descrierea comercială

-3-

Greutatea
brută

Greutatea netă,
număr, volum,
dimensiuni etc.

Valoarea

Observaţii

-4-

-5-

-6-

-7-

Natura operaţiunilor propuse: (se precizeaza, dacă este cazul, părţile adăugate şi/sau
deşeurile de fabricaţie)

G

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
D

Operaţiuni de control efectuate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

E

S-a
(**) stabilit că mărfurile reexportate
Nu s-a
sunt cele care au fost importate
sunt cele obţinute din mărfurile importate (**)
Mijloace de identificare utilizate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

F

Reexport fracţionat nr. ....
.....nr. ... din .....................
(document vamal)
...........................................
(biroul vamal)

Informaţii conform
cu cele din Titlul I
rubrica F

Certificat conform cu
....................................................................................
(document vamal)
nr.
............... din
............
............................................... ...........................
(locul)
(data)
.............................................
(semnătura)

............................
(ştampila biroului
vamal)

Rezervat vămii

NOTĂ PRIVIND UTILIZAREA FIŞEI DE INFORMAŢII
1.

Exportatorul trebuie să se asigure că autoritatea vamală din ţara de import temporar
va fi în măsură să stabilească, sub rezerva condiţiilor pe care le fixează, identitatea
mărfurilor.
2. Utilizatorul trebuie să prezinte fişa de informaţii (FI), completată corespunzător,
autorităţilor vamale la vămuirea mărfurilor.
3. În cazul reimportului efectuat prin transporturi fracţionate, derularea operaţiunilor este
următoarea:
(a) Export temporar:
Exportatorul prezintă FI în două exemplare (original şi copie). Vama le vizează
(Titlul I) şi le remite exportatorului care transmite originalul importatorului, care îl
păstrează până la ultima operaţiune de reexport. Exportatorul păstrează copia.
(b) Importul temporar:
Importatorul prezintă originalul la vamă, care i-l restituie după ce a vizat Titlul II.
(c) Reexporturi fracţionate:
Re-exportatorul completează un exemplar suplimentar al Titlului III, inclusiv
rubrica G, şi îl prezintă împreună cu originalul la vamă. Vama confruntă cele
două documente şi vizează exemplarul suplimentar care este transmis de către
re-exportator
re-importatorului.
(d) Reimporturi fracţionate:
Re-importatorul prezintă exemplarul suplimentar, precum şi copia la vamă, care
confruntă cele două documente.
(e) Ultimul reexport fracţionat:
Re-exportatorul completează Titlul III al originalului FI, inclusiv rubrica G. Vama
vizează originalul fişei de informaţii şi remite originalul re-exportatorului, care îl
trimite către re-importator.
(f) Ultimul reimport fracţionat:
Re-importatorul prezintă la vamă originalul şi copia FI.

