ANEXA Nr.43
la regulament.

ROMANIA

1. Lista de încărcatura se poate folosi numai în cazul când mărfurile la
care se referă au aceeaşi utilizare şi/sau destinaţie indicată în rubrica 104
a exemplarului de control T5R căruia îi este anexată.
2. Produsele agricole pentru export trebuie descrise conform clasificarii
in nomenclatura de restituire.
3. Detaliile privind certificatele de import, export sau de prefixare în loc
să fie indicate în rubrica 105 a exemplarului de control T5R trebuie să fie
indicate pe lista de încărcatura după descrierea mărfurilor la care se
referă.
Număr
Marci şi numere – Numărul şi tipul de colete – Codul
articol
Descrierea mărfurilor şi, dacă este cazul, detalii mărfurilor
privind compoziţia acestora

Număr total de colete (în cifre)

LISTĂ
DE ÎNCĂRCATURA
T5R ORIGINAL

BIROUL DE PLECARE

anexata la Exemplarul de Control
T5R
purtând
numărul
de
înregistrare
indicat alături
Greutate
brutto
(kg)

Greutate netto
(kg)

Cantitate netă (kg,
litri sau alte unităţi
de
măsură)
în
cuvinte

Total (kg)

Total (kg)

Locul şi data:
Semnătura
declarantului
/reprezentantului

REZERVAT
PENTRU UZ
OFICIAL

ROMANIA
1. Lista de încărcatura se poate folosi numai în cazul când mărfurile la
care se referă au aceeaşi utilizare şi/sau destinaţie indicată în rubrica
104 a Exemplarului de Control T 5R căruia îi este anexată.
2. Produsele agricole pentru export trebuie descrise conform clasificarii
in nomenclatura de restituire.
3. Detaliile privind certificatele de import, export sau de prefixare în loc
să fie indicate în rubrica 105 a Exemplarului de Control T 5R trebuie să
fie indicate pe lista de încărcatura după descrierea mărfurilor la care se
referă.
Număr
Marci şi numere – Numărul şi tipul de colete – Codul
articol
Descrierea mărfurilor şi, dacă este cazul, mărfurilor
detalii referitoare la compoziţia acestora

Număr total de colete (în cifre)

LISTĂ DE
ÎNCĂRCARCATURA
T5R
COPIE

BIROUL DE PLECARE

anexata la Exemplarul de Control
T5R
purtând
numărul
de
înregistrare
indicat alături
Greutate brută
(kg)

Greutate netă
(kg)

Cantitate netă (kg,
litri sau alte unităţi
de
măsură)
în
cuvinte

Total (kg)

Total (kg)

Locul şi data:
Semnătura
declarantului
/reprezentantului

REZERVAT
PENTRU UZ
OFICIAL

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului
LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ T5R
Se completează toate coloanele listei de încărcătură, cu excepţia celei rezervate
pentru uz oficial. Se foloseşte numai faţa formularului listei de încărcătură T5R.
Numărul de înregistrare a exemplarului de control T5R trebuie să fie indicat în
rubrica rezervată pentru înregistrarea listei de încărcătură T5R.
Mărfurile enumerate în lista de încărcătură T5R trebuie să fie numerotate în ordine,
în coloana intitulată « număr de ordine » (a se vedea numărul articolului din rubrica
32) în aşa fel încât ultimul număr să fie totalul indicat în rubrica 5 de pe formularul
T5R.
Datele care figurează în mod normal în rubricile 31, 33, 35, 38, 100, 103 şi 105 de
pe formularul T5R trebuie să apară pe lista de încărcătură T5R.
Datele din rubricile 100 şi 105 (certificate) trebuie să fie înscrise în coloana rezervată
descrierii mărfurilor, imediat după menţiunile referitoare la celelalte caracteristici la
care aceste date se referă.
Trebuie să se tragă o linie orizontală după ultimele date înscrise, iar spaţiile
nefolosite trebuie barate pentru a se preveni adnotări ulterioare.
Numărul total de colete care conţin mărfurile enumerate în listă, precum şi greutatea
totală brută şi netă a mărfurilor respective se indică la baza coloanei
corespunzătoare.
Cu respectarea dispoziţiilor privind folosirea sistemelor informatice, semnătura de
pe formularul T5R trebuie să apară atât pe original, cât şi pe copiile listei de
încărcătură T5R.

