ANEXA Nr. 39
la regulament

FIŞA DE INFORMATII PENTRU MARFURI RETURNATE
1. Exportator

Nr.

INF3
ORIGINAL

2. Destinatar la momentul exportului

MĂRFURI RETURNATE
FIŞA DE INFORMAŢII

Menţiuni importante
1. Inainte de completarea formularului persoana interesată trebuie să consulte
dispoziţiile referitoare la mărfurile returnate şi notele ce figurează pe verso
prezentului formular.

3.Ţara de destinaţie la momentul
exportului

2. Persoana interesată trebuie să completeze la maşina de scris sau de mână cu caractere de tipar rubricile de la 1 la 11 ale
formularului.
3. Atunci cand fişa este emisă pentru mărfuri exportate în cadrul politicii agricole, sub acoperirea unui certificat de export sau
de prefixare sau pentru mărfuri susceptibile de a fi beneficiat de restituiri sau alte sume la export, fişa nu este
valabilă decât dacă rubrica B şi atunci când este necesar , rubrica A de mai jos au fost vizate de autorităţile competente.
4. Prezentul formular trebuie sa fie inapoiat biroului vamal de reimport.

4. Marcaje, numere, numărul şi natura coletelor – Destinaţia mărfurilor exportate

5. Greutate brută

6. Greutate netă
8. Cantitatea pentru care este cerută

7. Valoare statistică

fişa de informaţii:

a) în cifre

b) în litere

9. Cod NC

A. VIZA AUTORITĂŢILOR
COMPETENTE ÎN MATERIE DE
CERTIFICATE DE EXPORT SAU DE
PREFIXARE

B. VIZA AUTORITĂŢILOR
COMPETENTE PENTRU
ACORDAREA RESTITUIRILOR ŞI A
ALTOR SUME LA EXPORT
- fără acordarea de restituiri sau alte
sume la export (¹)
- restituiri şi alte sume la export
rambursate pentru …………………
(cantitate ) (¹)
- dreptul la plata restituirilor şi a altor
sume la export anulat pentru
…………….
( cantitate ) (¹)

10. Date complementare referitoare la
mărfuri:
a) document de export
model
nr.
din

- Reglementarile privind certificatele
sunt respectate

b) mărfuri exportate pentru încheierea unei
operaţiuni de perfecţionare activă (¹)
c) marfuri care au fost puse in liberă
circulaţie ca urmare a unei destinaţii
finale(¹)
d) Altele ( se menţionează )(¹)

……………. ……………
( data / semnătura )

( ştampila )

………………….. …………………….
(data / semnătura)
( ştampila )

C VIZA BIROULUI LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE FORMALITĂŢILE
VAMALE DE EXPORT
Informaţiile din rubricile de la 1 la 10 sunt certificate ca fiind exacte
Măsuri de identificare luate:

11. CEREREA EXPORTATORULUI

……………………………………… …………………………………………..
(data / semnătura)
(ştampila )

…………………………………………………..
(data / semnătura)

Subsemnatul, exportator (¹), reprezentant al
exportatorului(¹) solicit eliberarea prezentei fişe
în vederea reimportului mărfurilor la care se
referă.

NUME ŞI ADRESA COMPLETĂ A BIROULUI VAMAL DE EXPORT

NOTE
Rubrica nr. 1: Se menţioneaza numele şi adresa completă
Rubrica nr. 4: Se descriu exact mărfurile după denumirea lor uzuală şi comercială sau după descrierea tarifară. Descrierea
trebuie să fie aceeaşi cu cea utilizată în documentul de export
Rubricile nr. 5 si 6: Se menţionează cantităţile ce figurează în documentul de export
Rubrica nr. 7: Se menţionează valoarea statistică la momentul exportului în moneda ţării de export.
Rubrica nr. 8: Se menţionează, după caz, greutatea netă, volumul etc. pe care persoana interesată doreşte să reimporte.
Rubrica nr.10 punct c) : Această menţiune se referă la mărfurile care au fost puse în libera circulaţie în România în exceptare
totală sau parţială de drepturi de import datorită destinaţiei lor finale.
Rubrica nr. 10 punct d): Aceasta menţiune se referă la situaţia mărfurilor în momentul exportului.

CEREREA BIROULUI DE REIMPORT
Biroul vamal de reimport desemnat mai sus solicită :
- consultarea autenticităţii prezentei fişe şi exactitatea menţiunilor pe care le conţine
- sa i se furnizeze informaţiile următoare (¹)

Nume şi adresa completă a biroului de reimport

…………………………………. ………………………………

(data / semnătura)

(ştampila )

RASPUNSUL AUTORITATILOR COMPETENTE
Prezenta fişa este autentică iar menţiunile pe care le conţine sunt exacte (¹)
Prezenta fişa dă naştere la următoarele precizări (¹):
Alte informaţii solicitate (¹)

Nume şi adresa completă a autorităţilor competente

…………………………………. ……………………………..

( data / semnatură )
REIMPORT
Cantitate reimportată

(¹) Tăiaţi menţiunile inutile

Model, numărul şi data documentului de reimport
Semnătura şi ştampila biroului de reimport

( ştampila )

INF3

1. Exportator

Nr.

COPIE

2. Destinatar la momentul exportului

MĂRFURI RETURNATE
FIŞA DE INFORMAŢII

Menţiuni importante
3.Ţara de destinaţie la momentul
exportului
1. Inainte de completarea formularului persoana interesată trebuie sa consulte
dispoziţiile referitoare la mărfurile returnate şi notele ce figurează pe verso
prezentului formular.
2. Persoana interesată trebuie să completeze la maşina de scris sau de mână cu caractere de tipar rubricile de la 1 la 11 ale
formularului.
3. Atunci cand fişa este emisă pentru mărfuri exportate în cadrul politicii agricole, sub acoperirea unui certificat de export sau
de prefixare sau pentru mărfuri susceptibile de a fi beneficiat de restituiri sau alte sume la export fişa nu este valabilă decât
dacă rubrica B şi atunci când este necesar , rubrica A de mai jos au fost vizate de autoritaţile competente.
4. Prezentul formular trebuie sa fie înapoiat biroului vamal de reimport.
4. Marcaje, numere, numărul şi natura coletelor – Destinaţia marfurilor exportate

5. Greutate brută

6. Greutate netă

7.Valoare statistică

8. Cantitatea pentru care este cerută fişa de informaţii:
a) în cifre

b) în litere

9. Cod NC

A. VIZA AUTORITĂŢILOR
COMPETENTE IN MATERIE DE
CERTIFICATE DE EXPORT SAU DE
PREFIXARE

B. VIZA AUTORITĂŢILOR
COMPETENTE PENTRU
ACORDAREA RESTITUIRILOR ŞI A
ALTOR SUME LA EXPORT
- fără acordarea de restituiri sau alte
sume la export (¹)
- restituiri şi alte sume la export
rambursate pentru …………………
(cantitate ) (¹)
- dreptul la plata restituirilor şi a altor
sume la export anulat pentru
…………….
( cantitate ) (¹)

10. Date complementare referitoare la
mărfuri:
a) document de export
model
nr.
din

- Reglementarile privind certificatele
respectate

b) mărfuri exportate pentru incheierea unei
operatiuni de perfectionare activă (¹)
c) mărfuri care au fost puse în liberă
circulaţie ca urmare a unei destinaţii
finale(¹)
d) Altele ( de menţionat )(¹)

……………. ……………
( data / semnătura )

( ştampila )

………………….. …………………….
(data / semnătura)
( ştampila )

C VIZA BIROULUI LA CARE SUNT INDEPLINITE FORMALITĂŢILE
VAMALE DE EXPORT
Informaţiile din rubricile de la 1 la 10 sunt certificate ca fiind exacte
Masuri de identificare luate:

11. CEREREA EXPORTATORULUI

……………………………………… …………………………………………..
(data / semnătura)
(ştampila )

…………………………………………………..
(data / semnătura)

Subsemnatul, exportator (¹), reprezentant al
exportatorului(¹) solicit eliberarea prezentei fişe
în vederea reimportului mărfurilor la care se
referă.

NUME ŞI ADRESA COMPLETĂ A BIROULUI VAMAL DE EXPORT

NOTE
Rubrica nr. 1: Se menţioneaza numele şi adresa completă
Rubrica nr. 4: Se descriu exact mărfurile după denumirea lor uzuală şi comercială sau după descrierea tarifară. Descrierea
trebuie sa fie aceeaşi cu cea utilizată în documentul de export
Rubricile nr. 5 şi 6: Se menţionează cantităţile ce figurează în documentul de export
Rubrica nr. 7: Se menţionează valoarea statistică la momentul exportului în moneda ţării de export.
Rubrica nr. 8: Se menţionează, după caz, greutatea netă, volumul etc. pe care persoana interesată doreşte să reimporte.
Rubrica nr.10 punct c) : Această menţiune se referă la mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie în România în exceptare
totală sau parţiala de drepturi de import datorită destinaţiei lor finale.
Rubrica nr. 10 punct d); Această menţiune se referă la situaţia mărfurilor în momentul exportului.

CEREREA BIROULUI DE REIMPORT
Biroul vamal de reimport desemnat mai sus solicită:
- consultarea autenticităţii prezentei fişe şi exactitatea menţiunilor pe care le conţine
- să i se furnizeze informaţiile următoare (¹)

Nume şi adresa completă a biroului de reimport

…………………………………. ………………………………

(data / semnătura)

(ştampila )

RASPUNSUL AUTORITATILOR COMPETENTE
Prezenta fişă este autentică iar menţiunile pe care le conţine sunt exacte (¹)
Prezenta fişă dă naştere la următoarele precizări (¹):
Alte informaţii solicitate (¹)

Nume şi adresa completă a autorităţilor competente

…………………………………. ……………………………..

( data / semnătura )
REIMPORT
Cantitate reimportată

(¹) Tăiaţi menţiunile inutile

Model, numărul şi data documentului de reimport
Semnătura şi ştampila biroului de reimport

( ştampila )

DISPOZIŢII REFERITOARE LA FIŞA DE INFORMAŢII INF3
1. Formularele sunt imprimate pe hârtie albă fără pastă mecanică, potrivite
pentru scris şi cântărind cel puţin 40 grame pe metru pătrat.
2. Formatul formularelor este de 210 pe 297 milimetri cu o toleranţă admisă
de cinci milimetri în minus şi opt milimetri în plus; dispunerea formularelor
trebuie să fie strict respectată, mai puţin mărimea rubricilor 6 şi 7.
3. Autoritatea vamală ia măsurile necesare pentru a asigura imprimarea
formularelor. Fiecare formular are un număr de serie, preimprimat sau nu,
cu scopul de a-l individualiza.
4. Formularele sunt imprimate şi completate în limba română.

