
ANEXA 3 la normele tehnice

     

AUTORIZAŢIE
Nr. RO/______________/__________

Societatea*) _________________________________________________________________________
este autorizată pentru (se bifează caseta corespunzătoare):

 A. Întocmirea declaraţiei pe factură şi a declaraţiei pe factură EUR-MED conform prevederilor care
reglementează comerţul preferenţial dintre Uniune şi ţările partenere

Data __________________               Semnătura şi ştampila __________________

 B. Emiterea 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 Biroul vamal _________________________________________
- folosind ştampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006

Data __________________               Semnătura şi ştampila __________________

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

Data __________________               Semnătura şi ştampila __________________

Declaraţia pe factură/declaraţia pe factură EUR-MED/declaraţia de origine, al cărei text este prezentat
mai jos, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie
reproduse.

Declaraţia pe factură/Declaraţia de origine
Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ______________*1))

declară  că,  exceptând  cazul  în  care  în  mod  expres  este  indicat  altfel,  aceste  produse  sunt  de  origine
preferenţială _____________________*2).

________________________________________
   (locul şi data)*3)

Declaraţia pe factură EUR-MED
Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (Autorizaţia vamală nr. ______________*1))

declară  că,  exceptând  cazul  în  care  în  mod  expres  este  indicat  altfel,  aceste  produse  sunt  de  origine
preferenţială _____________________*2).

 cumulation applied with ________________________________________ (numele ţării sau ţărilor)
 no cumulation applied*4)

 ________________________________________
   (locul şi data)*3)

____________________
*) Se completează numele şi adresa sediului principal, precum şi numele şi adresele sediilor secundare - sucursale, agenţii,

reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comerţului.
Dacă spaţiul nu este suficient se va adăuga o filă nouă la autorizaţie care să cuprindă informaţii privind numele şi adresele

sediilor secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.
*1) Numărul autorizaţiei exportatorului autorizat trebuie completat în acest spaţiu.
*2) Se indică originea produselor.
*3) Aceste indicaţii se pot omite dacă informaţia există în documentul propriu-zis.
*4) Se bifează caseta corespunzătoare.

Antetul oficial al direcţiei
regionale vamale emitente


