Great Britain France
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De
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CUSTOMS DECLARATION

CABRITUR
Sender’s Customs reference
(if any) Référence en douane de

Name

l'expéditeur (si elle existe)

Phone

No. of item (barcode, if any)

DÉCLARATION EN DOUANE
No de l'envoi (code à barres, s'il existe)

May be opened officially Important!
See instructions
on the back

Peut être ouvert d'office

Street
Postcode

City

Country

To

A

Name
Phone
Importer’s reference (if any) (tax code/VAT
No./importer code) (optional)
o

Street

Référence de l'importateur (si elle existe (code fiscal/N de TVA/code de l'importateur) (facutatif)

Postcode

City

Importer’s telephone/fax/e-mail (if known)

No de telephone/fax/e-mail de l'importateur (si connus)

Country
Detailed description of contents (1)

Quantity (2)

Description détaillée du contenu

Quantité

Net Weight (3)

Value (5)

Poids Net
(in kg)

Valeur

Total gross weight (4) Total value (6)
Poids brut total

Category of item (10) Catégorie de l'envoi

Gift

Commercial sample Echantillon commercial Explanation:
Returned goods

Cadeau

Documents

Valeur totale

Other

Explication:

For commercial items only

Pour les envois commerciaux seulement

HS tariff number (7)
No tarifaire du SH

Postal charges/Fees (9)

Country of origin of goods (8)
Pays d'origine des marchandises

Frais de port/Frais

Office of origin/Date of posting

Bureau d'origine/Date de dépôt

Retour de marchandise

Autre

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions)
Obserrations: (p. ex. Marchandise soumise à la quarantaine/à des contrôles sanitaires, phytosanitaires ou à d'autres restrictions)

I certify that the particulars given in this customs declaration are correct and that this item does not contain any
dangerous article or articles prohibited by legislation or
by postal or customs regulations

b Licence (12) Licence

b Certificate (13) Certificat

b Invoice (14) Facture

No(s). of licence(s)

No(s). of certificate(s)

No. of invoice
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Date and sender’s signature (15)
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Instrucțiuni pentru completarea formularului
Trebuie să atașați această declarație vamală și documentele însoțitoare (dacă este cazul) în siguran ță
la exteriorul coletului, de preferință într-un plic transparent adeziv sau folie de plastic.
Dacă declarația nu este clar vizibilă la exterior sau dacă prefera ți să o include ți în interiorul coletului,
trebuie să fixați o etichetă în exterior care să indice prezen ța unei declara ții vamale.
Pentru a accelera procedura de vămuire, completați această declarație în engleză, franceză sau într-o
limbă acceptată în țara de destinație, folosind majuscule (litere mari de tipar).
Pentru a vă elibera coletul, vama din țara de destinație trebuie să știe exact care este con ținutul
acestuia. Prin urmare, trebuie să vă completați integral declarația, cu majuscule (litere mari de tipar) și
citeț; în caz contrar, pot apărea întârzieri la livrarea coletului și neplăceri pentru destinatar. O declarație
falsă sau înșelătoare poate duce la amendă sau la confiscarea bunurilor din colet.
Bunurile dumneavoastră pot fi supuse unor restricții. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă
informați cu privire la reglementările de import și export (interdic ții, restric ții precum carantina, restric ții
farmaceutice etc.) și pentru a afla ce documente, doar dacă este cazul (factură comercială, certificat de
origine, certificat de sănătate, licență, autorizație ) pentru mărfuri supuse carantinei (plante, animale,
produse alimentare etc.) sunt obligatorii în țara de destinație.
Articole comerciale înseamnă orice mărfuri exportate/importate în cursul unei tranzac ții comerciale,
indiferent dacă sunt vândute sau nu contra unei sume de bani sau dobândite în urma unui schimb.
(1) Oferiți o descriere detaliată a fiecărui articol din colet, de exemplu „cămă și bărba ți din bumbac”.
Descrieri generale, de exemplu „bunuri personale”, „diverse, ”„piese de schimb”, „probe” sau „produse
alimentare” nu sunt permise.
(2) Indicați cantitatea fiecărui articol și unitatea de măsură utilizată.
(3) și (4) Indicați greutatea netă a fiecărui articol (în kg). Indica ți greutatea totală a coletului (în kg),
inclusiv ambalajul, care corespunde greutății utilizate pentru calcularea taxelor de expediere.
(5) și (6) Indicați valoarea fiecărui articol și totalul, indicând moneda utilizată (de exemplu, GBP pentru
lire sterline, EUR pentru euro).
(7) și (8) Nu se completează pentru bunuri personale (adică bunuri utilizate, fără caracter comercial).
Aceste câmpuri se completează doar pentru articolele ce fac obiectul unor tranzac ții comerciale între un
vânzător (expeditor) și un cumpărător (destinatar) . Numărul tarifului SA (din 6 cifre) trebuie să se
bazeze pe Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor dezvoltat de Vama Mondială. „ Țara
de origine” înseamnă țara de origine a mărfurilor, de ex emplu unde au fost produse/fabricate sau
asamblate. Expeditori de articole comerciale sunt sfătuiți să furnizeze aceste informa ții, deoarece
această informație va ajuta autoritatea vamală în procesarea articolelor.
(9) Indicați suma plătită curierului pentru transportul coletului. Specifica ți separat orice alte taxe, de
exemplu asigurarea coletului.
(10) Bifați căsuța sau căsuțele care specifică categoria coletului, de exemplu Gift/Cadou pentru trimiteri
fără caracter comercial între persoane fizice.
(11) Furnizați detalii dacă conținutul este supus carantinei (plante, animale, produse alimentare etc.)
sau alte restricții.
(12), (13) și (14) Dacă coletul dumneavoastră este însoțit de o licență sau un certificat, bifa ți caseta
corespunzătoare și precizați numărul. Trebuie să atașați o factură pentru toate articolele comerciale.
(15) Semnătura dumneavoastră și data confirmă răspunderea dumneavoastră pentru conținutul
coletului.

