ANEXA Nr. 38 a)
la regulament
ROMANIA
1

ATESTAT PRIVIND STATUTUL VAMAL AL MĂRFURILOR

1. Titular (denumirea şi adresa completă):

Atestat privind statutul vamal al mărfurilor în ZONA LIBERĂ
sau ANTREPOZITUL LIBER
Nr:

T
I
T
U
L
A
R

Data:
3.

2.

Biroul vamal emitent (denumirea şi adresa
completă):

Mărfurile descrise în rubrica nr. 4 sunt (1):
româneşti
străine

(1) Se indică menţiunea corespunzătoare astfel încât să
nu mai poată fi făcută nici o modificare ulterioară.

1
4.

Numărul de ordine – Mărci şi numere, numărul şi natura coletelor – Cantitatea şi descrierea mărfurilor

5.

Locul:

Data:

Semnătura:

Ştampila biroului vamal emitent:

ROMANIA
2

ATESTAT PRIVIND STATUTUL VAMAL AL MĂRFURILOR

1. Titular (denumirea şi adresa completă):

Atestat privind statutul vamal al mărfurilor în ZONA LIBERĂ
sau ANTREPOZITUL LIBER
Nr:

2. Biroul

B
I
R
O
U
L

vamal
completă):

emitent

(denumirea

şi

adresa

Data:
1

3. Mărfurile descrise în caseta nr. 4 sunt ( ):

româneşti
străine

V
A
M
A
L

(1) Se indică menţiunea corespunzătoare astfel încât să
nu mai poată fi făcută nici o modificare ulterioară.

2
4. Numărul de ordine – Mărci şi numere, numărul şi natura coletelor – Cantitatea şi descrierea mărfurilor

5. Locul:

Data:

Semnătura:

Ştampila biroului vamal emitent:

ANEXA Nr. 38 b)
la regulament

Dispoziţii referitoare la atestatul privind statutul vamal al mărfurilor plasate
în zona liberă sau în antrepozitul liber
1. Formularul pentru atestarea statutului vamal al mărfurilor plasate în zona liberă sau în antrepozitul
liber este imprimat pe hârtie albă fără pastă mecanică, pregătit pentru scris şi cântărind între 40 şi 65 de grame
pe metru pătrat.
2. Formatul formularului este de 210 × 297 mm.
3. Autoritatea vamală ia măsurile necesare pentru a asigura imprimarea formularului. Fiecare formular
poartă un număr de serie individual.
4. Formularul este imprimat în limba română, iar completarea rubricilor se face tot în limba română.
5. Formularul nu trebuie să comporte ştersături sau cuvinte scrise peste ştersătură. Modificările care se
aduc trebuie efectuate prin tăierea menţiunilor eronate şi adăugarea, în anumite cazuri, a altor indicaţii. Toate
modificările operate trebuie aprobate de persoana care a redactat atestatul şi vizate de biroul vamal.
6. Articolele indicate în atestat se înscriu pe un singur rând şi fiecare articol trebuie să fie precedat de
un număr de ordine. Imediat după ultimul articol se trasează o linie orizontală. Spaţiile neutilizate trebuie să fie
barate în aşa fel încât să facă imposibilă orice adăugire ulterioară.
7. Formularul original şi o copie a acestuia sunt depuse la biroul vamal la intrarea mărfurilor într-o zonă
liberă sau într-un antrepozit liber, sau la depunerea declaraţiei vamale.
După vizarea formularului, biroul vamal păstrează copia atestatului.

