ANEXA Nr. 40
la regulament

ROMANIA
1.

Declarant (numele persoanei sau companiei
completă)

ATESTAT

şi adresa

pentru produsele de pescuit capturate de navele de pescuit
romanesti în apele teritoriale ale unei ţări terţe

2. Atestarea declarantului
Eu, subsemnatul, declar prin prezenta că produsele şi mărfurile
prevăzute în rubricile 4 şi 6 îndeplinesc condiţiile la care se face
referire în art. 210 din Codului vamal al Romaniei.

3. Nava de pescuit
Nume:
Număr de înregistrare:
Postament:
Pavilion:
5. Greutatea brută (kg) 1

4. Produse de pescuit marin (nume şi tip)

Numărul/numerele containerului (relor):
6. Bunuri obţinute din produsele menţionate mai sus (fel/tip)

7. Codul NC

8. Greutatea brută (kg)

Numărul/numerele containerului (relor)
9. Declaraţia căpitanului navei de pescuit
Eu, subsemnatul, …………………………..(numele întreg), căpitanul vasului menţionat în rubrica 3, declar că produsele menţionate în
rubrica 4:
- au fost capturate de vasul meu în apele teritoriale ale ……………………..(ţară sau teritoriu)
- au trecut la bordul navei de prelucrare care a fost înregistrata la pagina ………. din jurnalul de bord şi că bunurile obţinute sunt
descrise în rubrica 6 2
Data:

Semnătura:

10. Declaraţia în cazul unei prime transbordări de pe o nava de pescuit romaneasca
Produsele şi/sau mărfurile descrise în acest document au fost transbordate pe următoarela nava:
(a) nume:
(c) pavilion:
Transbordarea a fost înregistrată la pagina …..din
jurnalul de bord al navei de pescuit romanesti

(b) nr. de înregistrare:
(d) numele întreg al căpitanului:
Transbordarea a fost înregistrată la pagina … din jurnalul de
bord al vasului pe care produsele şi/sau mărfurile au fost
transbordate

Data:
(Semnătura căpitanului navei de pescuit romanesti)

1
2

Număr aproximativ.
Se anulează dacă la bord nu se face o prelucrare.

(Semnătura căpitanului care primeşte produsele transbordate)

11. Declaraţie in cazul prelucrarii la bordul navei pe care a avut loc transbordarea produselor 3
Produsele menţionate în rubrica 4 au fost supuse la bordul navei menţionate în rubrica 10, la o prelucrare ce a fost înregistrată la
pagina … din jurnalul de bord iar produsele rezultate din aceasta prelucrare sunt menţionate în rubrica 6.
Data:

(Semnătura căpitanului):

12. Declaraţie în cazul unei a doua transbordări fără altă prelucrare ulterioară
Produsele şi/sau mărfurile menţionate în acest document au fost transbordate pe nava:
(a) nume:

(b) nr. de înregistrare:

(c) pavilion:

(d) numele complet al căpitanului:

Transbordarea a fost înregistrată la pagina …
din jurnalul de bord al navei de pe care produsele
şi/sau mărfurile au fost transbordate.

Transbordarea a fost înregistrată la pagina …
din jurnalul de bord al vasului pe care produsele
si/sau mărfurile au fost transbordate.

(Semnătura căpitanului navei de pe care produsele
au fost transbordate)

(Semnătura căpitanului navei care primeşte produsele)

13. Atestarea din partea autorităţii vamale a ţării sau teritoriului care nu fac parte din teritoriul vamal al Romaniei
Autoritatea vamală sus-numită, prin prezenta atesta că produsele şi/sau bunurile menţionate în rubricile 4 şi/sau 6 au fost sub
supraveghere vamală pe intreaga durata a sederii lor şi nu au fost supuse altor manipulari decât cele necesare conservării.
Data sosirii produselor si/sau mărfurilor:
Data plecării produselor si/sau mărfurilor:
Mijloace de transport folosite pentru expediere către teritoriul vamal al Romaniei:
Adresa completă a biroului vamal vamal:

Ştampilă

Ţară sau teritoriu:
Data:

(Semnătura)

Observaţii

3

Nave de pescuit ale României sau nave fabrică

