
 ANEXA 1 la normele tehnice

CERERE
de eliberare a autorizaţiei de "exportator autorizat"*1)

1. Denumirea exportatorului: ___________________________________________________________
2. Adresa exportatorului: ______________________________________________________________
3. Persoane de contact (se precizează numele, prenumele, funcţia şi numărul de telefon):
___________________________________________________________________________________
4. Sedii secundare - sucursale, agenţii,  reprezentanţe sau alte asemenea unităţi  fără personalitate

juridică - nume, adresă, telefon; numele, prenumele şi funcţia persoanei de contact
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Tipul de autorizaţie solicitat:
 A. Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură la exportul de produse originare în cadrul

acordurilor  care  reglementează  comerţul  preferenţial  dintre  Uniune  şi  ţările  partenere,  altele  decât  cele
menţionate la lit. B şi C.

 B. Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. conform prevederilor
Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE - Turcia

 folosind certificate vizate în avans de autoritatea vamală
 folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006

 C. Autorizaţia pentru emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea
conform prevederilor Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe
de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

6. Volumul, valoarea şi frecvenţa exporturilor efectuate în ultimele 12 luni*2):
• Cu "declaraţie pe factură" (sub 6.000 euro):

- volum u.m. ___________________________
- valoare ________________ unitate monetară
- frecvenţă ______________ nr. exporturi/lună

• Cu certificat de circulaţie EUR1/EUR-MED:
- volum u.m. ___________________________
- valoare ________________ unitate monetară
- frecvenţă ______________ nr. exporturi/lună

• Cu certificat de circulaţie A.TR.:
- volum u.m. ___________________________
- valoare ________________ unitate monetară
- frecvenţă ______________ nr. exporturi/lună

7. Date referitoare la produsele exportate:
a) Denumire: __________________________________________
b) Încadrare tarifară: ____________________________________
c) Criteriul de origine avut în vedere*3): ______________________
d) Produsele exportate sunt:

- Producţie proprie                               
- Achiziţionate de la alţi producători 

    - Achiziţionate de la alţi comercianţi 
    8. Date referitoare la materiile prime utilizate*3):

a) Materiale originare importate cu dovezi de origine 
- Denumire: _____________________________________
- Încadrare tarifară: _______________________________

b) Materiale neoriginare importate 
- Denumire: _____________________________________
- Încadrare tarifară: _______________________________

    c) Materiale achiziţionate din statele membre 
    (se anexează declaraţiile furnizorilor)



9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate*3):        
- produse obţinute în întregime 
- produse suficient transformate 

(în sensul prevederilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere)
- cumul de origine 
10. Ţările sau grupurile de ţări în care sunt exportate produsele
11. Contracte în baza cărora sunt sau vor fi realizate exporturile (se menţionează partenerul extern,

numărul şi durata contractului)
12. Documente anexate*4):
13. Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, că nu am comis

infracţiuni  sau,  după  caz,  încălcări  repetate  ale  legislaţiei  vamale  şi  nu  avem debite  faţă  de  autoritatea
vamală. Ne obligăm să comunicăm autorităţii vamale, în termen de 10 zile, orice modificare survenită faţă de
datele înscrise în prezenta cerere.

Numele, prenumele, funcţia

_________________________________

Semnătura
_________________________________

_______________________
*1) Dacă spaţiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta cerere se pot anexa file suplimentare.
*2) Nu se completează pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C.
*3) Nu se completează pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. B.
*4) Se menţionează datele de identificare  ale documentului  anexat  (denumire,  dată,  număr,  serie etc.).  Vor  fi  anexate

următoarele documente:
• actul constitutiv al societăţii;
• certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;
• contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de

obţinere a produselor finite;
•  structura  de  preţ  a  produsului  finit  (în  cazul  în  care  la  fabricarea  produselor  finite  sunt  folosite  materiale

neoriginare şi regula de origine este una valorică);
•  liste  centralizatoare  care  să  cuprindă  date  referitoare  la  toate  materiile  prime şi  materialele  efectiv  folosite

(cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între
materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

• copiile documentelor care au însoţit la import materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate - pentru
operaţiuni derulate în ultimele 12 luni (De exemplu: declaraţie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă de
colisaj, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul etc.); acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la
pct. 5 lit. C;

• copiile documentelor care însoţesc la export produsele finite - pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, care
lichidează operaţiunile de import  corespunzătoare (De exemplu: declaraţie vamală,  dovada de origine - dacă este cazul, factura
aferentă, listă de colisaj, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul, declaraţia furnizorului etc.), precum şi
copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;
acestea nu sunt necesare pentru autorizaţia de la pct. 5 lit. C;

• orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

NOTĂ:
Toate rubricile cererii sunt obligatorii, dacă nu se menţionează altfel; casetele se bifează doar dacă este cazul.


