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RESERVADO AOS SERVIÇOS ADUANEIROS 
Observações da estância aduaneira de sujeição 

Prazo de apuramento Data da autorização de 

saída das mercadorias 

artigos pertinentes do atual AD do CAU 

Meios de identificação 

Estância(s) aduaneira(s) de apuramento 

Outras observações 

Data          Nome    Assinatura………………………..Carimbo/Endereço 

Observações da estância aduaneira de apuramento 

As mercadorias foram reexportadas em:     

A estância aduaneira de sujeição foi informada sobre o apuramento em: 

Outras observações: 

Data       Nome    Assinatura…………………….Carimbo/Endereço 

União Europeia 

Importação temporária 

Documento de apoio para declaração aduaneira verbal 
(artigo 165.º do Ato Delegado do Código Aduaneiro da União) 
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 1 Declarante/Titular da autorização (nome e endereço) 

2 Mercadorias a sujeitar ao regime de importação temporária 

Designação comercial/técnica Quantidade Valor (e divisa) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3 Lugar e tipo de utilização das mercadorias e meios de identificação 

4 Prazo de apuramento e estância(s) aduaneira(s) de apuramento 

5 Informações adicionais 

6. Data  Nome        Assinatura  
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