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EN  ’DUPLICATE’ 
FR  ’DUPLICATA’ 
IT  ’DUPLICATO’ 
LV  ’DUBLIKÂTS’ 
LT  ’DUBLIKATAS’ 
HU  ’MÁSODLAT’ 
MT  ’DUPLIKAT’ 
NL  ’DUPLICAAT’ 
PL  ’DUPLIKAT’ 
PT  ’SEGUNDA VIA’ 
SL  ’DVOJNIK’ 
SK  ’DUPLIKÁT’ 
FI  ’KAKSOISKAPPALE’ 
SV  ’DUPLIKAT’ 
TR  ’İKİNCİ NÜSHADİR’” 
 
Tullmyndigheterna skall på sin kopia av informationsblad INF 3 ange att ett duplikat har 
utfärdats. 

Artikel 43 
1. På begäran av tullmyndigheterna vid det tullkontor där återimport sker skall 
tullmyndigheterna vid exporttullkontoret lämna alla de uppgifter som de förfogar över, för att 
de skall kunna fastställa om varorna uppfyller de villkor som är nödvändiga för att de skall 
kunna omfattas av bestämmelserna i detta kapitel. 
 
2. Informationsblad INF 3 får användas för denna begäran och för överföring av de uppgifter 
som avses i punkt 1. 

Kapitel 4 – Upprättande av bevis för förmånsursprung i delar av tullunionen 

Artikel 44 
I detta kapitel fastställs regler som är avsedda att underlätta 
 
a) utfärdandet av varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED och upprättandet av 
fakturadeklarationer eller EUR-MED-fakturadeklarationer enligt bestämmelserna i de 
förmånshandelsavtal som både gemenskapen och Turkiet ingått med andra länder, grupper 
av länder eller territorier, och i vilka det föreskrivs ett system med ursprungskumulation på 
grundval av identiska ursprungsregler och ett förbud mot restitution av eller befrielse från 
tullar, 
 
b) det administrativa samarbete som för detta ändamål inrättas mellan tullmyndigheterna i 
gemenskapens medlemsstater och i Turkiet. 

Artikel 45 
1. Vid tillämpning av artikel 44 a skall leverantörerna av varor i fri omsättning inom 
tullunionen som skall levereras mellan de båda delarna av tullunionen lämna en deklaration 
(nedan kallad ”leverantörsdeklaration”) beträffande ursprungsstatus för de levererade 
varorna i enlighet med de ursprungsregler som föreskrivs i de berörda 
förmånshandelsordningarna.  
 
2. Leverantörsdeklarationer skall användas av exportörer som intyg, särskilt som stöd för 
ansökningar om utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller som grundval för 
upprättande av fakturadeklarationer eller EUR-MED-fakturadeklarationer. 

Artikel 46 
Leverantören skall, utom i de fall som avses i artikel 47, tillhandahålla en separat deklaration 
för varje varusändning.  
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Leverantören skall ange deklarationen på den faktura som rör sändningen eller på en 
följesedel eller någon annan kommersiell handling i vilken de berörda varorna beskrivs 
tillräckligt väl för att de skall kunna identifieras. 
 
Leverantören får tillhandahålla deklarationen när som helst, även efter det att varorna har 
levererats. 

Artikel 47 
1. Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vilkas ursprungsstatus 
förutses bli bestående under avsevärd tid, får leverantören tillhandahålla en enda 
leverantörsdeklaration (nedan kallad ”leverantörsdeklaration för längre tid”) som omfattar 
flera varusändningar. En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas för en tid av upp till 
ett år från och med dagen för utfärdandet av deklarationen. 
 
2. En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas med retroaktiv verkan. I sådana fall 
får deklarationens giltighetstid inte överstiga ett år från och med den första giltighetsdagen. 
 
3. Leverantören skall omedelbart underrätta köparen när en leverantörsdeklaration för längre 
tid inte längre är giltig för de varor som levereras. 

Artikel 48 
1. Leverantörsdeklarationer skall utformas i enlighet med bilaga V eller, när det gäller 
leverantörsdeklarationer för längre tid, i enlighet med bilaga VI. 
 
2. Leverantörsdeklarationer skall vara försedda med leverantörens egenhändiga 
namnteckning och får upprättas på förtryckta blanketter. Om fakturor och 
leverantörsdeklarationer upprättas med hjälp av dator, behöver deklarationerna dock inte 
undertecknas, under förutsättning att leverantören lämnar ett skriftligt åtagande till köparen, 
i vilket han förklarar sig ta det fulla ansvaret för varje leverantörsdeklaration i vilken han 
identifieras såsom om deklarationen hade undertecknats av honom. 

Artikel 49 
1. Vid tillämpning av artikel 44 b skall tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och 
i Turkiet bistå varandra vid kontroller av riktigheten hos uppgifterna i 
leverantörsdeklarationerna. 
 
2. Tullmyndigheterna i den stat där beviset om ursprungsstatus är utfärdat eller upprättat får 
i syfte att kontrollera en leverantörsdeklarations riktighet eller äkthet vända sig till 
exportören och begära att denne av leverantören skall få ett INF 4-informationscertifikat. 
Informationscertifikatet skall upprättas på formulär som motsvarar förlagan i bilaga V till 
rådets förordning (EG) nr 1207/2001(1), när det utfärdas i gemenskapen, eller som 
motsvarar den förlaga som fastställs i den turkiska tullagen på grundval av den bilagan, när 
det utfärdas i Turkiet. Formuläret skall fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk eller på 
turkiska språket. Tullmyndigheterna i den stat som skall lämna eller som begär att få 
upplysningarna får begära en översättning av upplysningarna i de handlingar som uppvisas 
för dem till den statens officiella språk. 
 
3. INF 4-informationscertifikatet skall utfärdas av tullmyndigheterna i den stat där 
leverantören är etablerad. Dessa myndigheter skall ha rätt att kräva att varje slag av bevis 
uppvisas samt ha rätt att utföra alla sådana inspektioner av leverantörens räkenskaper eller 
alla andra kontroller som de anser nödvändiga. 
 
4. Tullmyndigheterna i den stat där leverantören är etablerad skall utfärda INF 4-
informationscertifikatet inom tre månader efter mottagandet av den ansökan som ingivits till 
dem av leverantören och skall i certifikatet ange om leverantörens deklaration var korrekt. 
 
5. Det ifyllda certifikatet skall lämnas till leverantören, som skall vidarebefordra det till 
exportören, så att denne kan överlämna det till tullmyndigheten i den stat där beviset om 
ursprungsstatus är utfärdat eller upprättat. 
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(1) Rådets förordning (EG) nr 1207/2001 av den 11 juni 2001 om förfaranden för att i enlighet med 
bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av 
varucertifikat EUR.1, upprättande av fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd 
för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 
3351/83 (EGT L 165, 21.6.2001, s. 1. Bilaga V i förordningen ändrad genom EGT L 170, 29.6.2002, s. 88). 
 

Artikel 50 
1. En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration skall under minst tre år bevara alla 
handlingar som styrker att deklarationen är korrekt. 
 
2. En tullmyndighet till vilken en ansökan om utfärdande av ett INF 4-informationscertifikat 
lämnats in skall bevara ansökningshandlingen under minst tre år. 

Artikel 51 
1. Om en exportör inte kan inkomma med ett INF 4-informationscertifikat inom fyra månader 
från tullmyndigheternas begäran i den stat där beviset om ursprungsstatus utfärdats eller 
upprättats, kan dessa myndigheter rikta en direkt begäran till tullmyndigheterna i den stat 
där leverantören är etablerad om att bekräfta de berörda produkternas ursprungsstatus med 
avseende på de ursprungsregler som föreskrivs i de berörda förmånshandelsavtalen. 
 
2. Vid tillämpning av punkt 1 skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen sända alla för 
dem tillgängliga uppgifter till tullmyndigheterna i den stat där leverantören är etablerad, 
samt ange de formella och sakliga skälen för sin förfrågan. 
 
De skall till stöd för sin begäran tillhandahålla alla sådana handlingar eller uppgifter som de 
erhållit som talar för att leverantörsdeklarationen är oriktig. 
 
3. Tullmyndigheterna i den stat där leverantören är etablerad får i samband med kontrollen 
kräva att varje slag av bevis uppvisas och får utföra alla sådana inspektioner av tillverkarens 
räkenskaper eller alla andra kontroller som de anser lämpliga. 
 
4. De tullmyndigheter som har begärt kontrollen skall, med hjälp av ett INF 4-
informationscertifikat, så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. 
 
5. Om det inte kommit in något svar inom fem månader från och med den dag då kontrollen 
begärdes eller om uppgifterna i svaret inte är tillräckliga för att styrka produkternas faktiska 
ursprung, skall tullmyndigheterna i den stat där beviset om ursprungsstatus utfärdats eller 
upprättats ogiltigförklara det beviset på grundval av de berörda handlingarna. 

Avdelning IV – Slutbestämmelser 

Artikel 52 
Besluten nr 1/1999, nr 1/2000 och nr 1/2001 skall upphöra att gälla. Hänvisningar till 
bestämmelserna i de upphävda besluten skall anses som hänvisningar till motsvarande 
bestämmelser i det här beslutet. Leverantörsdeklarationer, inbegripet 
leverantörsdeklarationer för längre tid, som upprättats före dagen för ikraftträdandet av det 
här beslutet skall fortsätta att gälla. 
 
Leverantörsdeklarationer som motsvarar formulären i beslut nr 1/1999 får fortsätta att 
upprättas under en tid av tolv månader räknat från ikraftträdandet av det här beslutet, utom 
i de fall då de skall användas av exportörer som bevis till stöd för ansökningar om utfärdande 
av varucertifikat EUR-MED eller som grundval för upprättande av EUR-MED-
fakturadeklarationer.  
 
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits. 
 
Utfärdat i Ankara den 26 juli 2006. 




