Apendicele J1
DOCUMENT DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ (SSD)
CAPITOLUL I
Model de document de securitate și siguranță

UNIUNEA EUROPEANĂ
T ransportator (S07)

TIPUL DECLARAŢIEI (1)
Nr.

MRN

Alt SCI (S32)

Formulare (3)

Articole (5)

001

Data emiterii:
Biroul vamal:

Număr de referinţă (7)

DOCUMENT DE SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ

Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera (21)

Mod transp.

Număr de referinţă al transportului (S10)

Codul ţării (ţărilor) de pe itinerar (S13)

Data/ora sos.1 loc terit. vam.(S12)

(25)
Birou de ieşire (29)

Localizarea mărfurilor (30)

Cod primul loc sosire (S11)Mărci de expediţie (S22)

Birouri de intrare ulterioară (S11/2)

Destinatar (securitate) (S06)

Nr.

Partea care trebuie notificată (S08)

Expeditor (securitate) (S04)

Nr.

Locul de încărcare (S17)

Nr.

Locul de descărcare (S18)

Număr de referinţă unic al transportului (S02-03)

Numărul containerelor (31/3)

Numărul sigiliului (S28)

Greutate brută (kg) (35)

Cod md.plt.ch.transp. (S29)

Destinatar (securitate) (S06)

Nr.

Partea care trebuie notificată (S08)

Expeditor (securitate) (S04)

Nr.

Locul de încărcare (S17)

Nr.

Locul de descărcare (S18)

Număr de referinţă unic al transportului (S02-03)

Numărul containerelor (31/3)

Numărul sigiliului (S28)

Greutate brută (kg) (35)

Cod md.plt.ch.transp. (S29)

Nr./nat colet./ bucăţi, mărci şi numerele coletelor (31/1)

Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera (21)

Menţiuni speciale (44/2)

Descrierea mărfurilor (31/2)

Codul mărfurilor (33)

UNDG (S27)

Articol nr.(32)
Persoana care depune declaraţia sumară (S05)Nr.

Locul şi data:

Reprez. pers. care dep. decl.sum. (S05a)

Semnătura şi numele:

Nr.

001

CAPITOLUL II
Note explicative și informații (date) pentru documentul de securitate și siguranță
Formularul conține informații la nivel generic și informații pentru un articol de marfă.
Informațiile din documentul de securitate și siguranță se bazează pe datele din declarația sumară de intrare sau ieșire. După
caz, respectivele informații vor fi modificate de către persoana care depune declarația sumară și/sau verificate de biroul
vamal de intrare sau ieșire.
Documentul de securitate și siguranță se completează de către persoana care depune declarația sumară.
În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum
urmează:
1. Caseta MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele G1 sau referințe ad hoc acordate de biroul
vamal. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.
2. Biroul vamal:
Numărul de referință al biroului de intrare/ieșire;
3. Caseta Tipul declarației (1):
Codurile „IM” sau „EX” în funcție de conținutul documentului, informații din declarația sumară de intrare sau din
declarația sumară de ieșire;
4. Caseta Număr de referință (7):
Se indică LRN – numărul de referință local, definit în apendicele C2;
5. Caseta Cod prm. loc sosire (S11):
Codul primului loc de sosire;
6. Caseta Data/ora sos. 1 loc terit. vam. (S12):
Se introduce data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal;
7. Caseta Cod md.plt.ch.transp. (S29):
Codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;
8. Caseta UNDG (S27) – cod ONU mărfuri periculoase;
9. Caseta Alt ICS (S32):
Se indică alt indicator de circumstanță specifică.
Documentul de securitate și siguranță nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, în afară de cazul în
care prezentul regulament conține o indicație contrară.

