ANEXA 2 la normele tehnice

TC 21 - CERERE DE CONTROL ULTERIOR

I. AUTORITATEA SOLICITANTĂ
(nume, adresă)

III. CERERE DE CONTROL ULTERIOR

II. AUTORITATEA SOLICITATĂ
(nume, adresă)

prin sondaj

verificare din motivul
indicat în căsuţa C sau D

Vă rugăm să verificaţi
A. Autenticitatea ştampilei şi a semnăturii
 1. în caseta "I. Controlat la biroul de destinaţie" a exemplarului pentru returnare nr. _______________ anexat
 2. în caseta F şi/sau G a exemplarului pentru returnare nr. _______________ anexat
 3. în caseta J "Verificarea utilizării şi/sau destinaţiei" din exemplarul de control T5 nr. ______________ anexat
 4. în caseta C "Biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr. _______________ anexat
 5. în caseta D "Controlat la biroul de plecare" din exemplarul nr. 4 nr. _______________ anexat
 6. în caseta 31 "Colete şi denumirea mărfurilor" din exemplarul nr. 4 nr. _______________ anexat
 7. în factura nr. _______________ din _______________/documentul de transport nr. _______________ din
_______________ anexat
B. Exactitatea menţiunilor din
 1. caseta (casetele) _______________*1)
 2. documentul comercial nr. _______________ din _______________ (anexat)
C.  Autenticitatea şi exactitatea probei alternative anexate.
D. Controlul este solicitat deoarece
 1. ştampila lipseşte

 2. semnătura lipseşte

 3. ştampila nu este lizibilă

 4. caseta nu este completată în totalitate

 5. au fost făcute corecturi fără a fi certificate şi
autentificate

 6. formularul conţine ştersături şi/sau modificări

 7. ştampila nu este recunoscută

 8. lipsesc informaţiile privind utilizarea sau
destinaţia

 9. alte motive (se specifică)

Locul: ____________________________
Data: ____________________________
Semnătura ________________________ (Ştampila)

______________________________
*1) Se indică numărul casetelor care corespund verificărilor solicitate

IV. REZULTATUL CONTROLULUI
A. Ştampila şi semnătura sunt autentice
B. Formularul nu a fost prezentat autorităţilor competente şi
1. există suspiciuni de falsificare a ştampilei
2. ştampila pare să fi fost aplicată neregulamentar
3. semnătura nu aparţine oficialului responsabil de pe lângă autorităţile competente
C. Menţiunile sunt corecte
D. Menţiunile nu sunt corecte: acestea ar trebui să conţină următoarele:
E. Observaţii:
 1. ştampila a fost aplicată lizibil

 2. semnătura a fost introdusă

 3. caseta a fost completată

 4. corecturile au fost certificate şi autentificate

 5. ştersăturile şi/sau modificările s-au datorat:

 6. ştampila este autentică şi poate fi acceptată

 7. data a fost introdusă

 8. proba alternativă este conformă şi poate fi
acceptată

 9. alte motive (se specifică)

Locul: ____________________________
Data: ____________________________
Semnătura ________________________ (Ştampila) _______________

NOTE:
1. Pentru fiecare formular care face obiectul controlului se face o cerere separată.
2. Informaţiile şi răspunsul se indică prin marcarea cu o cruce a casetelor corespunzătoare.
3. Autoritatea competentă solicitată se asigură că cererile primite sunt tratate prioritar.

