ANEXA Nr. 42
la regulament

1

CERERE DE CONTROL
1. Numele şi adresa autorităţii de decizie
2. Rambursarea / remiterea drepturilor
Numărul de referinţă al dosarului întocmit de autoritatea vamală de decizie
3. Numele şi adresa biroului vamal de control

ORIGINAL pentru autoritatea vamală

4. Aplicarea art. 537 din Regulamentul vamal

5. Locul unde se află mărfurile (1 )
6. Numele şi adresa completă a persoanei căreia i se pot cere informaţii sau
care poate sprijini biroul vamal de control
7. Lista documentelor ataşate
8. Scopul cererii
- obţinerea următoarelor:
- efectuarea următoarei verificări:
9. Autoritatea vamală de decizie
Locul şi data:
Semnătura:

1

Se completează numai când este cazul

Ştampila

RĂSPUNSUL BIROULUI VAMAL DE CONTROL (1)

CONFIRMARE DE PRIMIRE (1)

10. Informaţiile obţinute

11. Rezultatul verificării efectuate

12. Locul şi data

13. Semnătura şi ştampila oficială

(1) Se şterge după cum este cazul
Biroul vamal de control va da confirmare de primire numai dacă nu poate da curs cererii în
termen de două săptămâni de la data primirii cererii. Confirmarea de primire trebuie făcută
pe o copie a prezentului document.
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CERERE DE CONTROL
1. Numele şi adresa autorităţii de decizie
2. Rambursarea/remiterea drepturilor
Numărul de referinţă al dosarului întocmit de autoritatea vamală de decizie
3. Numele şi adresa biroului vamal de control
4. Aplicarea art. 537 din Regulamentul vamal

5. Locul unde se află mărfurile (1)

COPIE

6. Numele şi adresa completă a persoanei căreia i se pot cere informaţii sau
care poate sprijini biroul vamal de control
7. Lista documentelor ataşate
8. Scopul cererii
- obţinerea următoarelor:
- efectuarea următoarei verificări:
9. Autoritatea vamală de decizie
Locul şi data:
Semnătura:

(1) Se completează numai dacă este cazul

Ştampila

RĂSPUNSUL BIROULUI VAMAL DE CONTROL (1)

CONFIRMARE DE PRIMIRE (1)

10. Informaţiile obţinute

11. Rezultatul verificării efectuate

12. Locul şi data

13. Semnătura şi ştampila oficială

(1) Se şterge după cum este cazul

Biroul vamal de control va da confirmare de primire numai dacă nu poate da curs
cererii în termen de două săptămâni de la data primirii cererii. Confirmarea de primire
trebuie făcută pe o copie a prezentului document.

