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ANEXO B-03 do Regulamento Delegado (UE) 
2015/2446  
Publicado no JO n.º L 343, de 29/12/2015 
 

28-04-2017 Ana Bela Ferreira 2 
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LISTA DE ADIÇÕES 

CAPÍTULO I 

Modelo da lista de adições3 

 

3 Modelo resultante da retificação efectuada pelo Regulamento 2018/1063 
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CAPÍTULO II 

Notas e informações (dados) da lista de adições 

A sigla «PCA» («plano de continuidade das atividades») utilizada no presente capítulo refere-se 
às situações em que é aplicável o procedimento de contingência definido no Regulamento de 
Execução (UE) 2015/2447, adotado nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea a), do Código e des-
crito no anexo 72-04 do mesmo regulamento. A Lista de Adições – trânsito/segurança contém os 
dados específicos das adições mencionadas na declaração. 

As casas da lista de adições podem ser aumentadas verticalmente. Para além das disposições 
das notas explicativas do anexo B, devem ser impressos os seguintes dados, se for caso disso 
com códigos: 

(1) Casa «MRN» — tal como definido no Anexo B-04. O MRN deve ser impresso na primeira pá-
gina e em todas as listas de adições exceto se estes formulários forem utilizados no contexto 
do PCA, caso em que não é atribuído MRN. 

(2) Nas diferentes casas da parte relativa às adições devem ser impressos os seguintes dados: 

a) Casa4 «Tipo decl.» (1/3) — no caso de o estatuto das mercadorias ser uniforme em toda a 
declaração, esta casa não é utilizada; no caso de remessas mistas, deve ser impresso o 
estatuto efetivo, T1, T2 ou T2F. 

b) Casa «Formulários» (1/4): 

— Primeira subcasa: número de série da folha impressa, 

— Segunda subcasa: número total de folhas impressas (Lista de Adições – Trânsi-
to/Segurança) 

 

c) Casa «Adição n.o» (1/6) — número de série da adição em causa; 

d) Casa «CMPDT» (4/2) – inserir código do método de pagamento das despesas de transpor-
te; 

 

 

4 Redação após a retificação publicada no JO n.º L101/2017 
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