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BILAGA 1
(Del 2/2)
till
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/... av
den
XXX
om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om
fastställande
av
en
tullkodex
för
unionen
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AVDELNING II
FAKTORER SOM SKA LÄGGAS TILL GRUND FÖR
TILLÄMPNINGEN AV IMPORT- ELLER
EXPORTTULLAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER
BETRÄFFANDE VARUHANDEL
BILAGA 21-01
FÖRTECKNING ÖVER DE ÖVERVAKNINGSRELATERADE DATAELEMENT SOM AVSES I ARTIKEL
55.1

Dataelementets
löpnummer

Format
(enligt bilaga B)

Dataelementets namn

Kardinalitet
Rubriknivå

Postnivå

1/1

Typ av deklaration

Samma som dataelementet med löpnummer 1/1

1/2

Typ av tilläggsdeklaration

Samma som dataelementet med löpnummer 1/2

1/6

Varupostnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 1/6

1/10

Förfarande

Samma som dataelementet med löpnummer 1/10

1/11

Ytterligare förfarande

Samma som dataelementet med löpnummer 1/11

2/3

Framlagda
dokument,
certifikat och tillstånd,
ytterligare
referensuppgifter

Samma som dataelementet med löpnummer 2/3

3/2

Exportörens
identifieringsnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 3/2

3/10

Identifiering av mottagare

Samma som dataelementet med löpnummer 3/10

3/16

Importörens
identifieringsnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 3/16

3/18

Identifiering av deklarant

Samma som dataelementet med löpnummer 3/18

3/39

Identifiering
tillståndshavare

Samma som dataelementet med löpnummer 3/39

4/3

Avgiftsberäkning – Slag
av avgift

4/4

Avgiftsberäkning
Avgiftsunderlag

av

–

Samma som dataelementet med löpnummer 4/3
Samma som dataelementet med löpnummer 4/4
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Dataelementets
löpnummer

Format
(enligt bilaga B)

Dataelementets namn

Kardinalitet
Rubriknivå

4/5

Avgiftsberäkning
Avgiftssats

–

4/6

Avgiftsberäkning
Belopp att betala

–

4/8

Avgiftsberäkning
Betalningsmetod

–

4/16

Värderingsmetod

Samma som dataelementet med löpnummer 4/16

4/17

Förmåner

Samma som dataelementet med löpnummer 4/17

5/8

Kod för bestämmelseland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/8

5/14

Kod för avsändnings/exportland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/14

5/15

Kod för ursprungsland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/15

5/16

Kod
för
förmånsursprungsland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/16

6/1

Nettovikt (kg)

Samma som dataelementet med löpnummer 6/1

6/2

Extra mängdenheter

Samma som dataelementet med löpnummer 6/2

6/5

Bruttovikt (kg)

Samma som dataelementet med löpnummer 6/5

6/8

Varubeskrivning

Samma som dataelementet med löpnummer 6/8

6/10

Antal kollin

Samma som dataelementet med löpnummer 6/10

6/14

Varukod – KN-nummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/14

6/15

Varukod – Taric-nummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/15

6/16

Varukod
–
tilläggsnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/16

6/17

Varukod – Nationellt
tilläggsnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/17

7/2

Container

Samma som dataelementet med löpnummer 7/2

7/4

Transportsätt vid gränsen

Samma som dataelementet med löpnummer 7/4

7/5

Transportsätt inrikes

Samma som dataelementet med löpnummer 7/5

7/10

Containernummer

Samma som dataelementet med löpnummer 7/10

Taric-

Postnivå

Samma som dataelementet med löpnummer 4/5
Samma som dataelementet med löpnummer 4/6
Samma som dataelementet med löpnummer 4/8
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Dataelementets
löpnummer

Dataelementets namn

Format
(enligt bilaga B)

Kardinalitet
Rubriknivå

8/1

Kvotens löpnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 8/1

8/6

Statistiskt värde

Samma som dataelementet med löpnummer 8/6

--

Datum då deklarationen
godtogs

I överensstämmelse med formatet för
dataelementet med löpnummer 5/4

1×

--

Deklarationsnummer
(unik referens)

I överensstämmelse med formatet för
MRN enligt dataelementet
med
löpnummer 2/1

1×

Utfärdare

I överensstämmelse med formatet för
dataelementet med löpnummer 5/8

1×

--

Postnivå
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BILAGA 21-02
FÖRTECKNING ÖVER DE ÖVERVAKNINGSRELATERADE DATAELEMENT SOM AVSES I ARTIKEL
55.6
OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEKLARATIONSFÄLT OCH/ELLER FORMAT

Kardinalitet
Dataelement
ets
löpnummer

Dataelementets
namn

Format
(enligt bilaga B)
Rubriknivå

Postni
vå

1/10

Förfarande

Samma som dataelementet med löpnummer 1/10

4/17

Förmåner

Samma som dataelementet med löpnummer 4/17

5/8

Kod
för
bestämmelseland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/8

5/15

Kod
för
ursprungsland

Samma som dataelementet med löpnummer 5/15

6/1

Nettovikt (kg)

Samma som dataelementet med löpnummer 6/1

6/2

Extra
mängdenheter

Samma som dataelementet med löpnummer 6/2

6/14

Varukod – KNnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/14

6/15

Varukod – Taricnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/15

6/16

Varukod – Tarictilläggsnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 6/16

8/1

Kvotens
löpnummer

Samma som dataelementet med löpnummer 8/1

8/6

Statistiskt värde

Samma som dataelementet med löpnummer 8/6

--

Datum
då
deklarationen
godtogs

I överensstämmelse
med formatet för
dataelementet med
löpnummer 5/4

Deklarationsnum
mer
(unik
referens)

I överensstämmelse
med formatet för
MRN
enligt
dataelementet med
löpnummer 2/1

1×

I överensstämmelse
med formatet för

1×

--

--

Utfärdare

Överensstämm
else med
deklarationsfält
och/eller
format
37(1) – n 2
36 – n 3
17a – a 2
34 a – a 2
38 – an ..15
41 – an ..15
33 –n 8
33 – n 2
33 – an 8
39 – n 6
46 – an ..18
datum

1×
an..40

utfärdande
medlemsstat – a 2
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Kardinalitet
Dataelement
ets
löpnummer

Dataelementets
namn

Format
(enligt bilaga B)
Rubriknivå

Postni
vå

Överensstämm
else med
deklarationsfält
och/eller
format

dataelementet med
löpnummer 5/8
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BILAGA 22-02
INFORMATIONSCERTIFIKAT INF 4 OCH ANSÖKAN OM ETT INFORMATIONSCERTIFIKAT INF 4

Anvisningar för tryckning
1. Det formulär på vilket informationscertifikat INF 4 utfärdas ska vara vitt, träfritt, limmat
skrivpapper med en vikt på 40–65 g/m2.
2. Formuläret ska ha måtten 210 × 297 mm.
3. Medlemsstaterna ansvarar för tryckningen av formulären, vilka ska ha ett löpnummer
genom vilket de kan identifieras. Formuläret ska tryckas på ett av Europeiska unionens
officiella språk.
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EUROPEISKA UNIONEN
1. Leverantör (namn, fullständig adress, land)

INF 4

1

2

INFORMATIONSCERTIFIKAT
för
att
underlätta
fastställande i unionen av
förmånsberättigande
ursprung för varor

2. Mottagare (namn, fullständig adress, land)

3. Faktura nr ( ) ( )

Nr 000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten ifylles

4. Anmärkningar

3

5. Varupostnummer – Kollins märkning, nummer, antal och slag – Varubeskrivning ( )

6. Bruttovikt (kg) eller
3
annat mått (l, m , etc.)

7. TULLENS PÅTECKNING

8. LEVERANTÖRSDEKLARATION

Deklarationen bestyrks: riktig

Undertecknad deklarerar härmed att deklarationen eller
deklarationerna om ursprungsstatus för de varor som
(4)
beskrivs i fält 5 och

 inte riktig
Utfärdande land: …………………………………………………………..
Ort ……………………………….., datum………………………………..

 på den eller de fakturor som anges i fält 3 och som åtföljer
detta certifikat
 på min deklaration för längre tid av den …………………..
(datum) är riktig/riktiga

Ort ……………………………….., datum………………………………..
(Underskrift)

Stämpel
(Underskrift)

(1) Begreppet ”faktura” innefattar sådana följesedlar och andra kommersiella handlingar som rör de berörda sändningarna och på vilka
deklarationen eller deklarationerna anges.
Detta fält behöver inte fyllas i när det gäller deklarationer för längre tid.
(3) Beskriv varorna i fält 5 i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.
(4) Sätt ett kryss i lämplig ruta.
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10

ANMÄRKNINGAR
1. Ifyllda uppgifter får inte raderas eller skrivas över. Eventuella ändringar ska göras genom att oriktiga uppgifter stryks och nödvändiga
rättelser läggs till. Ändringarna ska paraferas av den person som fyllt i informationsbladet och påtecknas av det utfärdande landets
eller territoriets tullmyndigheter.
2. Inget utrymme får lämnas mellan de varuposter som anges i bladet och varje varupost ska föregås av ett varupostnummer. En
vågrät linje ska dras direkt under den sista posten. Oanvänt utrymme ska strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.
3. Varorna ska beskrivas i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.
4. Formuläret ska fyllas i på ett av unionens officiella språk. Tullmyndigheterna i den medlemsstat som ska lämna eller som begär att få
upplysningar får begära en översättning av uppgifterna i dokumenten till den medlemsstatens officiella språk.
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EUROPEISKA UNIONEN
1. Leverantör (namn, fullständig adress, land)

INF 4

1

2

ANSÖKAN OM ETT
INFORMATIONSCERTIFIKAT
för
att
underlätta
fastställande i unionen av
förmånsberättigande
ursprung för varor

2. Mottagare (namn, fullständig adress, land)

3. Faktura nr ( ) ( )

Nr 000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten ifylles

4. Anmärkningar

3

5. Varupostnummer – Kollins märkning, nummer, antal och slag – Varubeskrivning ( )

6. Bruttovikt (kg) eller
3
annat mått (l, m , etc.)

8. LEVERANTÖRSDEKLARATION
Undertecknad deklarerar härmed att deklarationen eller
deklarationerna om ursprungsstatus för de varor som
(4)
beskrivs i fält 5 och
 på den eller de fakturor som anges i fält 3 och som åtföljer
detta certifikat
 på min deklaration för längre tid av den …………………..
(datum) är riktig/riktiga

Ort ……………………………….., datum………………………………..
(Underskrift)
(1) Begreppet ”faktura” innefattar sådana följesedlar och andra kommersiella handlingar som rör de berörda sändningarna och på vilka
deklarationen eller deklarationerna anges.
Detta fält behöver inte fyllas i när det gäller deklarationer för längre tid.
(3) Beskriv varorna i fält 5 i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.
(4) Sätt ett kryss i lämplig ruta.
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LEVERANTÖRSDEKLARATION

Undertecknad leverantör av de på omstående sida angivna varorna

DEKLARERAR att varorna uppfyller de villkor som krävs för utfärdande av det åtföljande informationsbladet,

ANGER nedan de omständigheter på grundval av vilka varorna uppfyller de villkor som avses ovan:

FRAMLÄGGER följande styrkande handlingar (1):

FÖRBINDER sig att på begäran av de behöriga myndigheterna lägga fram all styrkande bevisning som dessa myndigheter kan behöva
för utfärdande av det åtföljande bladet och, vid behov, att låta dessa myndigheter kontrollera sin bokföring och processerna för
tillverkning av de varor som avses ovan,

BEGÄR att det åtföljande informationsbladet utfärdas för dessa varor.

(Ort och datum)

(Underskrift)
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(1) Exempelvis importdokument, varucertifikat, fakturor eller tillverkardeklarationer som avser produkter som används vid tillverkningen eller varor som
återexporterats i oförändrat skick.

BILAGA 22-06
ANSÖKAN OM ATT BLI REGISTRERAD EXPORTÖR
inom ramen för Europeiska unionens, Norges, Schweiz och Turkiets respektive system
med allmänna tullförmåner(1)

1. Exportörens namn, fullständiga adress och land, Eori- eller TIN-nummer (2).

2. Kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress.

3. Ange om den huvudsakliga verksamheten är produktion eller handel.

4. Vägledande beskrivning av varor som omfattas av förmånsbehandling, inklusive en vägledande
förteckning över HS-nummer (eller kapitel, om de varor som företaget handlar med klassificeras enligt
fler än 20 HS-nummer)

5. Exportörens åtaganden

Undertecknad
– förklarar att ovan angivna uppgifter är korrekta,
– intygar att ingen tidigare registrering har återkallats, eller, om detta är fallet, att den situation som
ledde till återkallelsen har åtgärdats,
– åtar sig att upprätta ursprungsförsäkringar endast för varor som omfattas av förmånsbehandling och
som uppfyller de ursprungsregler som fastställs för dessa varor inom ramen för det allmänna
preferenssystemet,
– åtar sig att hålla en lämplig affärsbokföring avseende tillverkning och leverans av varor som omfattas
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av förmånsbehandling och att bevara bokföringen under minst tre år från utgången av det kalenderår då
ursprungsförsäkringarna upprättades,
– åtar sig att omgående underrätta den behöriga myndigheten om förändringar i registreringsuppgifterna
sedan bolaget fått sitt nummer som registrerad exportör,
– åtar sig att samarbeta med den behöriga myndigheten,
– åtar sig att godta alla kontroller av huruvida uppgifterna i ursprungsförsäkringarna är riktiga,
inbegripet kontroller av bokföringen och kontrollbesök på platsen som görs av Europeiska kommissionen,
medlemsstaternas myndigheter eller Norges, Schweiz eller Turkiets myndigheter (endast tillämpligt på
exportörer i förmånsländer),
– åtar sig att begära avregistrering från systemet, om villkoren för export av varor inom ramen för
systemet inte längre är uppfyllda, och
– åtar sig att begära avregistrering från systemet, om det inte längre finns någon avsikt att exportera
sådana varor inom ramen för systemet.

____________________________________________________

Ort, datum och underskrift av behörig person; namn och befattning

6. Exportören ger på förhand ett särskilt, informerat samtycke till att dennes personuppgifter
offentliggörs på den offentliga webbplatsen

Undertecknad informeras härmed om att de i denna deklaration lämnade uppgifterna kan yppas för
allmänheten på den offentliga webbplatsen. Undertecknad godtar att dessa uppgifter kan offentliggöras
på den offentliga webbplatsen. Undertecknad kan återta sitt samtycke till att dessa uppgifter offentliggörs
på webbplatsen genom att skicka en begäran till de behöriga myndigheter som ansvarar för
registreringen.

____________________________________________________

Ort, datum och underskrift av behörig person; namn och befattning

7. Fält reserverat för behörig myndighet

Den sökande registreras under följande nummer:

Registreringsnummer: ______________________________
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Datum för registrering _______________________________

Datum från vilket registreringen är giltig _____________________________

Underskrift och stämpel_______________________________

Information
om skydd och behandling av personuppgifter i systemet
1. När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i denna
ansökan om att bli registrerad exportör gäller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter. När de behöriga myndigheterna i ett förmånsland eller ett tredjeland som
genomför direktiv 95/46/EG behandlar personuppgifter som lämnas i denna ansökan
om att bli registrerad exportör, ska de relevanta nationella bestämmelserna i det
direktivet tillämpas.
2. Personuppgifter för ansökan om att bli registrerad exportör behandlas med tanke på
tillämpning av ursprungsreglerna i EU:s allmänna preferenssystem, som de fastställs i
gällande EU-lagstiftning. Ursprungsreglerna i EU:s allmänna preferenssystem utgör
den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ansökan om att bli
registrerad exportör.
3. Den behöriga myndigheten i det land där ansökan lämnats är den registeransvarige för
behandlingen av uppgifterna i REX-systemet.
En förteckning över behöriga
kommissionens webbplats.

myndigheter/tullenheter

offentliggörs

på

4. Tillgång till alla uppgifter i denna ansökan beviljas genom ett användar-ID/lösenord
för användare inom kommissionen, de behöriga myndigheterna i förmånsländerna och
tullmyndigheterna i medlemsstaterna, Norge, Schweiz och Turkiet.
5. Uppgifter om en återkallad registrering ska av förmånslandets behöriga myndigheter
och medlemsstaternas tullmyndigheter bevaras i REX-systemet i tio kalenderår.
Denna period ska löpa från utgången av det år under vilket beslutet om återkallande
har fattats.
6. Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som rör honom eller henne och
som kommer att behandlas i REX-systemet och har i tillämpliga fall rätt att få
uppgifter rättade, utplånade eller blockerade i enlighet med förordning (EG) nr
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45/2001 eller nationell lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG. Alla
ansökningar om rätt till tillgång, rättelse, utplåning eller blockering ska lämnas till och
behandlas av de behöriga myndigheter i förmånsländerna respektive de
tullmyndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för registreringen. När en registrerad
exportör har lämnat en begäran om utövande av den rätten till kommissionen, ska
denna vidarebefordra begäran till de behöriga myndigheterna i förmånslandet eller
berörda medlemsstaters tullmyndigheter. Om den registrerade exportören inte har fått
sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska den
registrerade exportören lämna en sådan begäran till kommissionen, som då agerar som
registeransvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, utplåna eller blockera
uppgifterna.
7.

Klagomål kan lämnas till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De
nationella dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för
Europeiska
kommissionens
generaldirektorat
för
rättsliga
frågor:
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Eventuella klagomål på Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör
skickas
till
Europeiska
datatillsynsmannen
(EDPS)
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1)

Denna ansökningsblankett är gemensam för de allmänna preferenssystemen i fyra
områden: Europeiska unionen, Norge, Schweiz och Turkiet. Observera dock att dessa
områdens respektive allmänna preferenssystem kan variera i fråga om vilka länder
och produkter som omfattas. Följaktligen kommer en viss registrering endast att gälla
vid export inom allmänna preferenssystem där ert land definieras som ett
förmånsland.

(2)

Angivande av Eori-nummer är obligatoriskt för EU:s exportörer och vidaresändare.
Exportörer i förmånsländer, Norge, Schweiz och Turkiet måste ange TIN-nummer.
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Bilaga 22-07
Ursprungsförsäkran
Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens
respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av produkterna och
datum för utfärdande (1).
Fransk version
L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits couverts par le
présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine
préférentielle . . . (5) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires
généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … (6).
Engelsk version
The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this
document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . .
preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of
the European Union and that the origin criterion met is … … (6).
Spansk version
El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)) de los productos incluidos en
el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos
gozan de un origen preferencial . . . (5) en el sentido de las normas de origen del Sistema
de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ...
...(6)
__________________________________
(1)Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 och 101.3 i
[genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i
förordning (EU) nr 952/2013], ska ursprungsförsäkran märkas med uppgiften ”Replacement
statement” eller ”Attestation de remplacement” eller ”Comunicación de sustitución”.
Ersättningsförsäkran ska också ange datumet för utfärdande av den ursprungliga försäkran och alla
andra erforderliga uppgifter i enlighet med artikel 82.6 i [genomförandeförordning (EU) 2015/… om
närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013].
(2)Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 första stycket och artikel
101.3 i [genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa
bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013], ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en
sådan försäkran, ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av sitt nummer som registrerad
exportör.
(3)När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 andra stycket i
[genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i
förordning (EU) nr 952/2013], ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en sådan försäkran,
ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) ‘agissant sur la base de
l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire],
enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’,
(Engelsk version) ‘acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete
address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of
Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, (Spansk version) ‘actuando sobre la
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base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país
beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en
el país beneficiario]’.
(4)Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 i [genomförandeförordning
(EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr
952/2013], ska vidaresändaren av varorna ange numret som registrerad exportör endast om värdet av
ursprungsprodukterna i den ursprungliga sändningen överstiger 6 000 euro.
(5)Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis avser produkter med ursprung
i Ceuta och Melilla enligt artikel 112 i [genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för
genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013], ska exportören tydligt ange
dessa produkter i det dokument där försäkran upprättas med hjälp av beteckningen ”XC/XL”.
(4)Helt framställda produkter: Ange bokstaven ”P”. Produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade:
Ange bokstaven ”W”, följd av ett nummer i Harmoniserade systemet (t.ex. ”W” 9618).
I tillämpliga fall ska denna uppgift ersättas med en av följande uppgifter:

a) Vid bilateral kumulation: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” eller ”Acumulación
UE”.
b) Vid kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ”Norway cumulation”,
”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul
Suisse”, ”Cumul Turquie” eller ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación
Suiza” eller ”Acumulación Turquía”.
c) Vid regional kumulation: ”regional cumulation”, ”cumul regional” eller
”Acumulación regional”.
d) Vid utvidgad kumulation: ”extended cumulation with country x”, ”cumul étendu
avec le pays x” eller ”Acumulación ampliada con el país x”.”
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BILAGA 22-08
URSPRUNGSCERTIFIKAT FORMULÄR A

1.

Ursprungscertifikat formulär A ska motsvara förlagan i denna bilaga. Det ska
inte vara obligatoriskt att använda engelska eller franska för de anmärkningar
som anges på certifikatets baksida. Certifikatet ska upprättas på engelska eller
franska. Om det fylls i för hand ska detta göras med bläck och versaler.

2.

Varje certifikat ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på
längden och bredden på upp till minus 5 mm eller plus 8 mm. Det papper som
används ska vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt på minst
25 g/m2. Papperet ska som bakgrund ha en tryckt, grön guillochering som gör
att varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg lätt kan upptäckas.
Om certifikatet består av flera exemplar ska endast det översta, som utgör
originalet, ha en tryckt, grön guillochering som bakgrund.

3.

Varje certifikat ska ha ett löpnummer, tryckt eller anbringat på annat sätt,
genom vilket det kan identifieras.

4.

Certifikat som har äldre versioner av anmärkningarna på formulärens baksida
får användas till dess att befintliga lager har tömts.
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Bilaga 22-09
Fakturadeklaration
Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna.
Fotnoterna behöver dock inte återges.
Fransk version
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)]
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)
au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union
européenne et … (3).
Engelsk version
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential
origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the
European Union and … (3).
Spansk version
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°
...... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un
origen preferencial ....... (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias
generalizado de la Unión europea y ………(3).
(plats och datum) (4)
(Exportörens underskrift och namnförtydligande) (5)
___________________________
(1) När fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i EU i den mening som avses i artikel 77.4 i
[genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i
förordning (EU) nr 952/2013], måste den godkända exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. När
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör (vilket alltid kommer att vara fallet när den upprättas
i ett förmånsland), ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
(2) Produkternas ursprungsland ska anges. När fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med
ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 112 i [genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för
genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013], ska exportören tydligt ange dessa
produkter i det dokument där deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
(3) I tillämpliga fall ska en av följande uppgifter anges: ‘EU cumulation’, ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland
cumulation’, ‘Turkey cumulation’, ‘regional cumulation’, ‘extended cumulation with country x’ or ‘Cumul UE’,
‘Cumul Norvège’, ‘Cumul Suisse’, ‘Cumul Turquie’, ‘cumul regional’, ‘cumul étendu avec le pays x’ or
‘Acumulación UE’,‘Acumulación Noruega’, ‘Acumulación Suiza’, ‘Acumulación Turquía’, ‘Acumulación
regional’, ‘Acumulación ampliada con en país x’.
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(4) Dessa uppgifter får utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.
(5) Se artikel 77.7 i [genomförandeförordning (EU) 2015/… om närmare regler för genomförande av vissa
bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013] (gäller endast godkända exportörer i EU). I de fall där exportören
inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.
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BILAGA 22-10
VARUCERTIFIKAT EUR. 1 OCH RELEVANTA ANSÖKNINGAR

(1)

Varucertifikat EUR.1 ska upprättas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i
denna bilaga. Formulären ska tryckas på ett av unionens officiella språk. Certifikaten ska
upprättas på ett av dessa språk i enlighet med den exporterande statens eller det
exporterande territoriets inhemska lagstiftning. Om de fylls i för hand ska detta göras
med bläck och versaler.

(2)

Varje certifikat ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på
upp till minus 5 mm eller plus 8 mm. Det papper som används ska vara vitt, träfritt,
limmat skrivpapper med en vikt på minst 25 g/m2. Papperet ska som bakgrund ha en
tryckt, grön guillochering som gör att varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg
lätt kan upptäckas.

(3)

De behöriga myndigheterna i den exporterande staten eller det exporterande territoriet får
förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva eller låta dem tryckas av godkända
tryckerier. I det senare fallet ska varje certifikat innehålla en uppgift om detta
godkännande. Varje certifikat ska vara försett med tryckeriets namn och adress, eller
med en märkning som gör det möjligt att identifiera tryckeriet. Varje certifikat ska också
ha ett löpnummer, tryckt eller anbringat på annat sätt, genom vilket det kan identifieras.
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EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad, som är exportör av de på omstående sida beskrivna varorna,
FÖRKLARAR

ANGER

att varorna uppfyller villkoren för utfärdande av bifogade certifikat,

nedan de omständigheter som gör att varorna uppfyller ovannämnda villkor:

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
ÖVERLÄMNAR

följande styrkande handlingar (1):

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
FÖRBINDER MIG

att på begäran av behöriga myndigheter förete den bevisning som dessa kan

begära för utfärdande av bifogade certifikat och godtar, om så krävs, varje kontroll från dessa
myndigheters sida av min bokföring och av processen för tillverkning av dessa varor,

ANSÖKER OM

att bifogade certifikat utfärdas för dessa varor.
(Ort och datum)
…………
(Underskrift)
…………
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(1)

T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, tillverkarens deklarationer osv., som gäller produkter som används vid tillverkningen eller varor

som återexporteras i oförändrat skick.
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BILAGA 22-13 - IA
FAKTURADEKLARATION
Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna
behöver dock inte återges.
Bulgarisk version
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …
(1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален
произход (2).
Spansk version
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no
…(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial…(2).
Tjeckisk version
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Dansk version
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
… (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …
(2).
Tysk version
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben,
präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Estnisk version
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … (1)) deklareerib, et need
tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Grekisk version
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ.
… (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής
καταγωγής … (2).
Engelsk version

1

Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte

upprättas av en godkänd exportör ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
2

Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla,

måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.
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The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Fransk version
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)]
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Kroatisk version
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .(1)..) izjavljuje da su,
osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.
Italiensk version
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)]
dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Lettisk version
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka,
izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Litauisk version
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad,
jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Ungersk version
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy
eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Maltesisk version
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1))
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali … (2).
Nederländsk version
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …
(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële …oorsprong zijn (2).
Polsk version
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1))
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne
pochodzenie.
Portugisisk version
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)],
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem
preferencial … (2).
Rumänsk version

35

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențială … (2).
Slovensk version
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Slovakisk version
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Finsk version
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.
Svensk version
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung
(2).
..........................................................................................................................................................
(3) (Ort och datum)
..........................................................................................................................................................
(4)
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

3

Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

4

Se artikel 119.5. I de fall där exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar

deklarationen anges.”
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BILAGA 22-14
URSPRUNGSINTYG FÖR VISSA PRODUKTER SOM OMFATTAS AV SÄRSKILDA IMPORTORDNINGAR
FÖR ICKE-FÖRMÅNSBERÄTTIGANDE URSPRUNG
Inledande anmärkningar
1. Giltighetstiden för ursprungsintyg ska vara tolv månader från och med den dag då de utfärdas
av de utfärdande myndigheterna.
2. Ursprungsintyg ska bestå av ett enda ark där ordet ”original” står bredvid dokumentets namn.
Om ytterligare exemplar behövs ska ordet ”kopia” stå bredvid dokumentets namn på kopiorna.
Endast originalexemplaret av ursprungsintyget ska av unionens tullmyndigheter betraktas som
giltigt.
3. Ursprungsintyget ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på upp till
plus 8 mm eller minus 5 mm. Det papper som används ska vara vitt och träfritt, med en vikt på
minst 40 g/m2. Originalet ska som bakgrund ha en tryckt, gul guillochering som gör att varje
förfalskning på mekanisk eller kemisk väg lätt kan upptäckas.
4. Ursprungsintygen ska tryckas och fyllas i med maskinskrift på ett av unionens officiella språk.
Ifyllda uppgifter får inte raderas eller skrivas över. Ändringar ska ske genom att felaktiga
uppgifter stryks över och korrekta uppgifter vid behov läggs till. Dessa ändringar ska paraferas av
den person som utför dem och attesteras av de utfärdande myndigheterna.
Alla ytterligare uppgifter som krävs för genomförandet av unionens lagstiftning om de särskilda
importordningarna ska anges i fält 5 på ursprungsintyget.
Oanvända utrymmen i fält 5, 6 och 7 ska strykas över på sådant sätt att ingen text kan läggas till
vid ett senare tillfälle.
5. Varje ursprungsintyg ska ha ett löpnummer, som kan vara tryckt, genom vilket det kan
identifieras samt vara stämplat av den utfärdande myndigheten och undertecknat av den eller de
personer som är behöriga att göra detta.
6. Ursprungsintyg som utfärdas i efterhand ska i fält 5 innehålla följande uppgift på ett av
Europeiska unionens officiella språk:
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθέν εκ των υστέρων,
— Issued retrospectively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Afgegeven a posteriori,
— Emitido a posteriori,
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— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
— Utfärdat i efterhand,
— Vystaveno dodatečně,
— Välja antud tagasiulatuvalt,
— Izsniegts retrospektīvi,
— Retrospektyvusis išdavimas,
— Kiadva visszamenőleges hatállyal,
— Maħruġ retrospettivament,
— Wystawione retrospektywnie,
— Vyhotovené dodatočne,
— издаден впоследствие,
— Eliberat ulterior,
— Izdano naknadno.
URSPRUNGSINTYG

1 Avsändare

för import av produkter som omfattas av särskilda
importordningar för icke-förmånsberättigande ursprung
till Europeiska unionen
Nr
2 Mottagare (frivillig uppgift)

ORIGINAL

3 UTFÄRDANDE MYNDIGHET

4 Ursprungsland
ANMÄRKNINGAR

5 Anmärkningar

A. Intyget ska fyllas i med maskinskrift eller med hjälp av ett mekaniskt
databehandlingssystem eller liknande förfarande.
B. Originalet av intyget ska tillsammans med deklarationen om
övergång till fri omsättning inges till behörig tullmyndighet i
Europeiska unionen.
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6 Varupostnummer – Märken och nummer – Antal och slag av kollin – VARUBESKRIVNING

7 Brutto- och nettovikt (kg)

8 HÄRMED INTYGAS ATT OVANSTÅENDE PRODUKTER HAR SITT URSPRUNG I DET LAND SOM ANGES I FÄLT 4 OCH ATT
UPPGIFTERNA I FÄLT 5 ÄR KORREKTA.
Ort och datum för utfärdandet
stämpel

Underskrift

Utfärdande myndighets

9 RESERVERAT FÖR TULLMYNDIGHETERNA I EUROPEISKA UNIONEN
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BILAGA 22-15
LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR PRODUKTER MED FÖRMÅNSURSPRUNGSSTATUS
Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna
behöver dock inte återges.
DEKLARATION
Undertecknad deklarerar härmed att de varor som tas upp i detta dokument ..... ….. ….. ….. (1) har
ursprung i ….. ….. ….. ….. (2) och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med ….. …..
….. ….. (3):
Följande gäller (4):


Kumulation har tillämpats med ……..(land/länder)



Ingen kumulation har tillämpats

Jag förbinder mig att till tullmyndigheternas förfogande ställa alla ytterligare styrkande
handlingar som de kan behöva.
….. ….. ….. ….. ….. ..... (5)
….. ….. ….. ….. ….. ..... (6)
….. ….. ….. ….. ….. ..... (7)


(1)

Om endast en del av de varor som tas upp i dokumentet berörs, ska dessa anges eller markeras tydligt och en
hänvisning till markeringarna införas i deklarationen, enligt följande:
”..... som tas upp i detta dokument och markeras med ... har ursprung i ...”.

(2)

Europeiska unionen, land, landgrupp eller territorium.

(3)

Berört land eller territorium eller berörd landgrupp.

(4)

Kryssa för och fyll i, vid behov, endast i fråga om varor med förmånsursprungsstatus inom ramen för
förmånshandel med ett av de länder med vilka Europa–Medelhavstäckande ursprungskumulation är
tillämplig.

(5)

Ort och datum.

(6)

Namn och ställning i företaget.

(7)

Underskrift.
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BILAGA 22-16
LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID FÖR PRODUKTER MED
FÖRMÅNSURSPRUNGSSTATUS

Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna
behöver dock inte återges.
DEKLARATION
Undertecknad deklarerar härmed att nedan beskrivna varor
…………………………….....…………………….… (1)
...................................................................................... (2)
som regelbundet levereras till ….. ….. ….. ….. (3) har ursprung i ….. ….. ….. ….. (4) och
uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (5).
Följande gäller (6):


Kumulation har tillämpats med ……..(land/länder)



Ingen kumulation har tillämpats

Denna deklaration gäller för alla sändningar av dessa produkter som avsänds från och med den
….. ….. ….. ….. till och med den ….. ….. ….. ….. (7).
Jag förbinder mig att omedelbart underrätta ..... ….. ….. ..… om denna deklaration inte längre
gäller.
Jag förbinder mig att till tullmyndigheternas förfogande ställa alla ytterligare styrkande
handlingar som de kan behöva.
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (8)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (9)
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (10)

(1)

Varubeskrivning:

(2)

Kommersiell beteckning som används på fakturorna, t.ex. modellnummer.

(3)

Det företag till vilket varorna levereras.

(4)

Europeiska unionen, land, landgrupp eller territorium.

(5)

Berört land eller territorium eller berörd landgrupp.

(6)

Kryssa för och fyll i, vid behov, endast i fråga om varor med förmånsursprungsstatus inom ramen för
förmånshandel med ett av de länder med vilka Europa–Medelhavstäckande ursprungskumulation är
tillämplig.
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(7)

Ange datum. Perioden får inte överskrida 24 månader eller, om deklarationen utfärdas i efterhand, 12 månader.

(8)

Ort och datum.

(9)

Namn och ställning i företaget, företagets namn och adress.

(10)

Underskrift.
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BILAGA 22-17
LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR PRODUKTER SOM INTE HAR FÖRMÅNSURSPRUNGSSTATUS
Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna
behöver dock inte återges.
DEKLARATION
I egenskap av leverantör av de varor som omfattas av det bifogade dokumentet deklarerar jag
härmed följande:
1.
Följande material som inte har förmånsursprungsstatus har använts i Europeiska unionen
för att tillverka dessa varor:
Beskrivning av
1
levererade varor

Beskrivning av
använt

HS-nummer för använt ickeursprungsmaterial 2

Värde på använt ickeursprungsmaterial 3

ickeursprungsmaterial

Totalt:

2.
Allt övrigt material som använts i Europeiska unionen för att tillverka dessa varor har
ursprung i … … …4 och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med ….. 5.
Följande gäller: 6


Kumulation har tillämpats med ……..(land/länder)



Ingen kumulation har tillämpats

Jag förbinder mig att till tullmyndigheternas förfogande ställa alla ytterligare styrkande
handlingar som de kan behöva.
....................................7
....................................8
....................................9
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1

När en faktura, följesedel eller annan kommersiell handling, till vilken deklarationen är bifogad, rör olika
varor eller varor som inte innehåller samma andel icke-ursprungsmaterial, måste leverantören göra en tydlig
åtskillnad mellan dessa olika typer av varor.
Exempel:
Dokumentet rör olika modeller av elektriska motorer enligt HS-nummer 8501, vilka ska användas vid
tillverkning av tvättmaskiner enligt HS-nummer 8450. Beskaffenheten hos och värdet på det ickeursprungsmaterial som används vid tillverkningen av motorerna varierar från en modell till en annan.
Modellerna måste anges separat i kolumn 1 och de uppgifter som lämnas i de andra kolumnerna måste röra
var och en av modellerna, så att tillverkaren av tvättmaskinerna korrekt kan bedöma ursprungsstatus när det
gäller var och en av sina produkter beroende på vilken typ av motor produkten innehåller.

2

Ifylls i tillämpliga fall.
Exempel:
Reglerna när det gäller kläder enligt ex kapitel 62 möjliggör användning av garn som inte har
ursprungsstatus. Om en fransk klädestillverkare alltså använder tyg som är vävt i Portugal av garn som inte
har ursprungsstatus, behöver den portugisiska leverantören endast ange ”garn” som icke-ursprungsmaterial i
kolumn 2 i sin deklaration. Garnets HS-nummer och värde är irrelevanta.
Ett företag som tillverkar tråd, enligt HS-nummer 7217, av järnstänger som inte har ursprungsstatus måste
ange ”järnstänger” i kolumn 2. Om tråden ska inarbetas i en maskin för vilken ursprungsregeln fastställer en
procentuell övre gräns när det gäller värdet på det använda icke-ursprungsmaterialet, måste stängernas värde
anges i kolumn 4.

3

Med ”värde” avses materialets tullvärde vid importtillfället eller, om detta inte är känt och inte kan
fastställas, det första fastställbara pris som betalas för materialet i Europeiska unionen.
Ange för varje typ av icke-ursprungsmaterial som används det exakta värdet per enhet för de varor som
anges i kolumn 1.

4

Europeiska unionen, land, landgrupp eller territorium.

5

Berört land eller territorium eller berörd landgrupp.

6

Kryssa för och fyll i, vid behov, endast i fråga om varor med förmånsursprungsstatus inom ramen för
förmånshandel med ett av de länder med vilka Europa–Medelhavstäckande ursprungskumulation är
tillämplig.

7

Ort och datum.

8

Namn och ställning i företaget, företagets namn och adress.

9

Underskrift.
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BILAGA 22-18
LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR LÄNGRE TID FÖR PRODUKTER SOM INTE HAR
FÖRMÅNSURSPRUNGSSTATUS

Leverantörsdeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna
behöver dock inte återges.
DEKLARATION
I egenskap av leverantör av de varor som omfattas av detta dokument och som regelbundet
skickas till ...........1 deklarerar jag härmed följande:
1.
Följande material som inte har förmånsursprungsstatus har använts i Europeiska unionen
för att tillverka dessa varor:
Beskrivning
levererade varor 2

av

Beskrivning
använt

av HS-nummer

icke-ursprungsmaterial

för
använt
ickeursprungsmaterial

Värde på använt ickeursprungsmaterial 4

3

Totalt:

2.
Allt övrigt material som använts i Europeiska unionen för att tillverka dessa varor har
ursprung i … … …5 och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med ….. 6.
Följande gäller:7


Kumulation har tillämpats med ……..(land/länder)



Ingen kumulation har tillämpats

Denna deklaration gäller för alla sändningar av dessa produkter som avsänds från och med den
.……...... till och med den ....................8.
Jag förbinder mig att omedelbart underrätta …..................... om denna deklaration inte längre
gäller.
Jag förbinder mig att till tullmyndigheternas förfogande ställa alla ytterligare styrkande
handlingar som de kan behöva.
....................................9
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....................................10
....................................11.
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1

Kundens namn och adress.

2

När en faktura, följesedel eller annan kommersiell handling, till vilken deklarationen är bifogad, rör olika
varor eller varor som inte innehåller samma andel icke-ursprungsmaterial, måste leverantören göra en tydlig
åtskillnad mellan dessa olika typer av varor.
Exempel:
Dokumentet rör olika modeller av elektriska motorer enligt HS-nummer 8501, vilka ska användas vid
tillverkning av tvättmaskiner enligt HS-nummer 8450. Beskaffenheten hos och värdet på det ickeursprungsmaterial som används vid tillverkningen av motorerna varierar från en modell till en annan.
Modellerna måste anges separat i kolumn 1 och de uppgifter som lämnas i de andra kolumnerna måste röra
var och en av modellerna, så att tillverkaren av tvättmaskinerna korrekt kan bedöma ursprungsstatus när det
gäller var och en av sina produkter beroende på vilken typ av motor produkten innehåller.

3

Ifylls i tillämpliga fall.
Exempel:
Reglerna när det gäller kläder enligt ex kapitel 62 möjliggör användning av garn som inte har
ursprungsstatus. Om en fransk klädestillverkare alltså använder tyg som är vävt i Portugal av garn som inte
har ursprungsstatus, behöver den portugisiska leverantören endast ange ”garn” som icke-ursprungsmaterial i
kolumn 2 i sin deklaration. Garnets HS-nummer och värde är irrelevanta.
Ett företag som tillverkar tråd, enligt HS-nummer 7217, av järnstänger som inte har ursprungsstatus måste
ange ”järnstänger” i kolumn 2. Om tråden ska inarbetas i en maskin för vilken ursprungsregeln fastställer en
procentuell övre gräns när det gäller värdet på det använda icke-ursprungsmaterialet, måste stängernas värde
anges i kolumn 4.

4

Med ”värde” avses materialets tullvärde vid importtillfället eller, om detta inte är känt och inte kan
fastställas, det första fastställbara pris som betalas för materialet i Europeiska unionen.
Ange för varje typ av icke-ursprungsmaterial som används det exakta värdet per enhet för de varor som
anges i kolumn 1.

5

Europeiska unionen, land, landgrupp eller territorium.

6

Berört land eller territorium eller berörd landgrupp.

7

Kryssa för och fyll i, vid behov, endast i fråga om varor med förmånsursprungsstatus inom ramen för
förmånshandel med ett av de länder med vilka Europa–Medelhavstäckande ursprungskumulation är
tillämplig.

8

Ange datum. Perioden bör inte överstiga 24 månader.

9

Ort och datum.

10

Namn och ställning i företaget, företagets namn och adress.

11

Underskrift.
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BILAGA 22-19
KRAV FÖR UPPRÄTTANDE AV ERSÄTTNINGSURSPRUNGSCERTIFIKAT FORMULÄR A

1.
I det översta högra fältet på ersättningsursprungscertifikatet FORMULÄR A
(ersättningscertifikatet) ska namnet på det mellanliggande land som utfärdat certifikatet anges.
2.
Fält 4 på ersättningscertifikatet ska innehålla påteckningen ”Replacement certificate” eller
”Certificat de remplacement” samt det ursprungliga ursprungsbevisets utfärdandedatum och
löpnummer.
3.

I fält 1 på ersättningscertifikatet ska återexportörens namn anges.

4.

I fält 2 på ersättningscertifikatet kan den slutliga mottagarens namn anges.

5.
Alla uppgifter om de återexporterade produkterna i det ursprungliga ursprungsbeviset ska
överföras till fälten 3–9 på ersättningscertifikatet, och referensuppgifter om återexportörens
faktura kan anges i fält 10 på ersättningscertifikatet.
6.
Den påteckning som görs av det tullkontor som utfärdar ersättningscertifikatet görs i fält
11 på ersättningscertifikatet.
7.
Uppgifterna i fält 12 på ersättningscertifikatet rörande ursprungsland ska vara identiska
med uppgifterna i det ursprungliga ursprungsbeviset. Detta fält ska innehålla återexportörens
underskrift.
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BILAGA 22-20
KRAV FÖR UPPRÄTTANDE AV ERSÄTTNINGSFÖRSÄKRINGAR OM URSPRUNG

1.
När en ursprungsförsäkran ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på den ursprungliga
ursprungsförsäkran:
a)

Uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna.

b)

Vidaresändarens namn och adress.

c)

Mottagare (en eller flera) i unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge eller Schweiz.

2.
Den ursprungliga ursprungsförsäkran
”Remplacée” eller ”Sustituida”.
3.

ska

märkas

med

uppgiften

”Replaced”,

Vidaresändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung:
a)

Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga beviset.

b)

Datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

c)
Uppgifter om den ursprungliga ursprungsförsäkran enligt bilaga 22-07, inbegripet
– i tillämpliga fall – information om tillämpad kumulation.
d)
Vidaresändarens namn och adress och, i tillämliga fall, nummer som registrerad
exportör.
e)

Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i unionen eller, i tillämpliga
fall, i Norge eller Schweiz.

f)

Datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

4.
Ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ”Replacement statement”,
”Attestation de remplacement” eller ”Sustitución de comunicación”.
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BILAGA 23-01
FLYGTRANSPORTKOSTNADER SOM SKA INBEGRIPAS I TULLVÄRDET
1. Följande tabell visar
(a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon (kolumn 1),
(b) de procentandelar av flygtransportkostnaderna som ska inbegripas i tullvärdet (kolumn
2).
2. När varor transporteras från länder eller flygplatser som inte nämns i tabellen, med
undantag för de flygplatser som avses i punkt 3, ska den procentsats tillämpas som gäller
för den flygplats som ligger närmast avgångsflygplatsen.
3. När det gäller de franska utomeuropeiska departementen som ingår i unionens tullområde
ska följande regler tillämpas:
(a) För varor som transporteras direkt från tredjeländer till dessa departement ska hela
flygtransportkostnaden inbegripas i tullvärdet.
(b) För varor som transporteras från tredjeländer till den europeiska delen av unionen efter
att ha omlastats eller lossats i ett av dessa departement, ska endast de
flygtransportkostnader som skulle ha uppstått om varornas destination låg i dessa
departement inbegripas i tullvärdet.
(c) För varor som transporteras från tredjeländer till dessa departement efter att ha
omlastats eller lossats på en flygplats i den europeiska delen av unionen, ska de
flygtransportkostnader inbegripas i tullvärdet som följer av att de i tabellen angivna
procentsatserna tillämpas på flygtransportkostnaderna från avgångsflygplatsen till
omlastnings- eller lossningsflygplatsen.
Omlastningen eller lossningen ska intygas genom en påteckning av tullmyndigheterna på en
flygfraktsedel eller ett annat flygtransportdokument. Om detta intyg saknas ska artikel 137
tillämpas.
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1

2

Avsändningsland

Procentandel av totala
flygtransportkostnader som ska inbegripas i
tullvärdet

AMERIKA
Zon A
Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto
Förenta staterna: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas
City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York,
Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC.

70

Grönland
Zon B
Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg
Förenta staterna:
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San
Francisco, Seattle

78

Centralamerika: Samtliga länder
Sydamerika: Samtliga länder

Zon C
Förenta staterna: Anchorage, Fairbanks, Honolulu,
Juneau

89

AFRIKA
Zon D
Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien

33
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1

2

Avsändningsland

Procentandel av totala
flygtransportkostnader som ska inbegripas i
tullvärdet

Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken,
Djibouti, Elfenbenskusten, Etiopien, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Liberia,
Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leone, Sudan, Tchad, Togo

50

Zon E

Zon F
Burundi,
Demokratiska
republiken
Kongo,
Ekvatorialguinea, Gabon, Kenya, Kongo, Rwanda,
Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha, São
Tomé och Príncipe, Seychellerna, Somalia, Tanzania,
Uganda

61

Zon G
Angola, Botswana, Komorerna, Lesotho, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Swaziland,
Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

74

ASIEN
Zon H
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Irak, Iran, Israel,
Jordanien, Kuwait, Libanon, Syrien

27

Zon I
Bahrain, Förenade Arabemiraten, Jemen, Oman, Qatar,
Saudiarabien
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Zon J
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal,
Pakistan

46

Zon K
Ryssland: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk

57

Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

53

1

2

Avsändningsland

Procentandel av totala
flygtransportkostnader som ska inbegripas i
tullvärdet

Zon L
Ryssland: Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk
Brunei,
Filippinerna,
Hongkong,
Indonesien,
Kambodja, Kina, Laos, Macao, Malaysia, Maldiverna,
Mongoliet, Myanmar/Burma, Singapore, Sri Lanka,
Taiwan, Thailand, Vietnam
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Zon M
Ryssland: Chabarovsk, Vladivostok

83

Japan, Nordkorea, Sydkorea

AUSTRALIEN och OCEANIEN
Zon N
Australien och Oceanien: Samtliga länder

79

EUROPA
Zon O
Ryssland: Nizjnij Novgorod, Moskva, Orel, Rostov,
Samara, Volgograd, Voronezj

30

Island, Ukraina
Zon P
Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, Färöarna, Kosovo, Moldavien,
Montenegro, Norge, Serbien, Turkiet, Vitryssland
Zon Q
Schweiz

15

5
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BILAGA 23-02
FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 142.6
FASTSTÄLLANDE AV TULLVÄRDE FÖR VISSA LÄTTFÖRSTÖRBARA VAROR
SOM IMPORTERAS I KONSIGNATION ENLIGT ARTIKEL 74.2 C I KODEXEN
1. I följande tabell visas en förteckning över produkter och respektive perioder för vilka
kommissionen kommer att offentliggöra ett pris per enhet som ska användas som grund
för fastställande av tullvärde för hela frukter och grönsaker, av ett enda slag, som enbart
importeras i konsignation. I sådana fall är en tulldeklaration slutgiltig när det gäller
fastställandet av tullvärde.
2. För fastställande av tullvärde för de produkter som avses i denna bilaga och som
importeras i konsignation ska ett pris per enhet för 100 kg netto fastställas för varje
produkt. Detta pris ska betraktas som representativt för import av produkten i fråga till
unionen.
3. Priserna per enhet ska användas för att fastställa tullvärdet för importerade varor för
perioder om 14 dagar, som inleds på en fredag. Referensperioden för fastställande av
priser per enhet ska vara den föregående period om 14 dagar som upphör på torsdagen
före den vecka under vilken nya priser per enhet ska fastställas. Under särskilda
omständigheter kan kommissionen besluta att förlänga giltighetsperioden med ytterligare
14 dagar. Medlemsstaterna ska omedelbart informeras om ett sådant beslut.
4. De priser per enhet som medlemsstaterna meddelar kommissionen ska beräknas på
grundval av försäljningsintäkterna brutto i det första handelsledet efter import, med avdrag
för följande delar:
-

En handelsmarginal för handelscentrumen.

-

Kostnader för transport och försäkring och därmed förbundna kostnader inom
tullområdet.

-

Importtullar och andra avgifter som inte ska inbegripas i tullvärdet.

Priser per enhet ska meddelas i euro. I tillämpliga fall ska den växelkurs som anges i
artikel 146 användas.
5. Medlemsstaterna får fastställa standardbelopp för avdrag av transport- och
försäkringskostnader och därmed förbundna kostnader i enlighet med punkt 4.
Standardbeloppen och metoderna för att beräkna dem ska meddelas kommissionen.
6. Priser ska meddelas kommissionen (GD Taxud) senast klockan 12.00 på måndagen under
den vecka då priser per enhet offentliggörs. Om den dagen inte är en arbetsdag ska
priserna meddelas närmast föregående arbetsdag. Meddelandet till kommissionen ska
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också innehålla en uppgift om för vilka ungefärliga produktkvantiteter priser per enhet
beräknades.
7. Efter att kommissionen mottagit priser per enhet ska dessa ses över och därefter spridas
via Taric. Priser per enhet är bara tillämpliga om de har spridits av kommissionen.
8. Kommissionen kan besluta att inte godta, och således inte sprida, priser per enhet för en
eller flera produkter när sådana priser skulle skilja sig avsevärt från de vid det föregående
tillfället offentliggjorda priserna, med särskild hänsyn till faktorer som kvantitet och
säsongsvariationer. Vid behov kommer kommissionen att undersöka frågan med berörda
tullmyndigheter för att lösa fallet.
9. För att underlätta denna process ska medlemsstaterna tillhandahålla årlig importstatistik
för de produkter som förtecknas i nedanstående tabell före den 30 september innevarande
år, med hänvisning till det föregående året. Denna statistik ska avse totalt importerad
kvantitet av respektive produkt och andelen produkter som importerats i konsignation.
10. Utifrån denna statistik ska kommissionen fastställa vilka medlemsstater som ska ansvara
för att meddela priser per enhet för respektive produkt för påföljande år och informera
dem om detta senast den 30 november.

56

FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 142.6(5)
KN-(Taric-)nummer

Varubeskrivning

Giltighetstid

0701 90 50

Nyskördad potatis

1.1–30.6

0703 10 19

Kepalök (vanlig lök)

1.1. 1.1–31.12

0703 20 00

Vitlök

1.1. 1.1–31.12

0708 20 00

Bönor

1.1. 1.1–31.12

0709 20 00 10

Sparris

1.1. 1.1–31.12

0709 20 00 90

Grön
1.1. 1.1–31.12

Sparris
-

Annan
1.1. 1.1–31.12

0709 60 10

Sötpaprika

0714 20 10

Batater (sötpotatis), färska, hela, 1.1–31.12
avsedda som livsmedel

0804 30 00 90

Ananas

1.1. 1.1–31.12

– Andra än torkade
0804 40 00 10

Avokado

1.1. 1.1–31.12

– Färska
0805 10 20

Apelsiner, färska

1.6–30.11

0805 20 10 05

Klementiner

1.3 1.3–31.10

– Färska
0805 20 30 05

Monreales och satsumas

1.3–31.10

– Färska
0805 20 50 07

Mandariner och wilkings

0805 20 50 37

– Färska

0805 20 70 05

Tangeriner och andra

0805 20 90 05

– Färska

1.3–31.10

1.3–31.10
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0805 20 90 09
0805 40 00 11
0805 40 00 31

Grapefrukter (inbegripet pomelos), 1.1–31.12
färska:
-

0805 40 00 19
0805 40 00 39

Grapefrukter (inbegripet pomelos), 1.1–31.12
färska:
-

0805 50 90 11
0805 50 90 19

Blonda

Blodgrapefrukter

Limefrukter (Citrus aurantifolia, 1.1–31.12
Citrus latifolia)
– Färska

0806 10 10

Bordsdruvor

21.11–20.7

0807 11 00

Vattenmeloner

1.1–31.12

0807 19 00 50

Amarillo, Cuper, Honey Dew 1.1–31.12
(inbegripet Cantalene), Onteniente,
Piel de Sapo (inbegripet Verde
Liso), Rochet, Tendral, Futuro

0807 19 00 90

Andra meloner

1.1–31.12

0808 30 90 10

Päron

1.5–30.6
Av varieteten Nashi (Pyrus
pyrifolia),
Ya
(Pyrus
bretscheideri)

0808 30 90 90

Päron
-

0809 10 00

1.5–30.6
Andra

Aprikoser

1.1 1.1–31.5
1.8–31.12

0809 30 10

Nektariner

1.1 1.1–10.6
1.10–31.12

0809 30 90

Andra persikor

1.1 1.1–10.6
1.10–31.12

0809 40 05

Plommon

1.10–10.6
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0810 10 00

Jordgubbar och smultron

1.1–31.12

0810 20 10

Hallon

1.1–31.12

0810 50 00

Kiwifrukter

1.1–31.12
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AVDELNING III
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TULLSKULD OCH GARANTIER
BILAGA 32-01
BORGENSMANNENS ÅTAGANDE – INDIVIDUELL GARANTI
I. Borgensmannens åtagande
1.
Undertecknad
(1)……………………………………………………………………………………………………
…………………….
med
hemvist
i
(2)……………………………………………………………………………………………………
………………………………..
går härmed vid garantikontoret ……………………………………………..
i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp av ……………………………………………
gentemot Europeiska unionen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien,
Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Estland, Republiken Grekland, Republiken Kroatien, Konungariket Spanien, Republiken
Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna,
Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien,
Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland samt gentemot Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet (3),
Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (4) för allt som den person som ställer
garantin (5):
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och
andra avgifter (5a) för nedan beskrivna varor som täcks av följande tullförfarande:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Varubeskrivning:……………………………………………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de
länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet. Betalning ska ske inom 30 dagar från
dagen för betalningsanmodan, om inte undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid
på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att det särskilda förfarandet, utom
förfarandet för slutanvändning, har avslutats, att tullens övervakning av varor som omfattas av
förfarandet för slutanvändning eller tillfällig lagring har slutförts på ett korrekt sätt eller, när det

61

gäller andra förfaranden än särskilda förfaranden och tillfällig lagring, att varornas situation har
reglerats.
De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som anses giltiga
förlänga den tid inom vilken undertecknad ska betala det begärda beloppet utöver de föreskrivna
30 dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt
ränta, ska beräknas på sådant sätt att de motsvarar det belopp som under liknande omständigheter
skulle ha begärts på det berörda landets penning- eller finansmarknad.
3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkänns av garantikontoret. Om det
tullförfarande som omfattas av detta åtagande inletts före den dag då en återkallelse eller
uppsägning av borgensförbindelsen träder i kraft, förblir undertecknad ansvarig för betalning av
skuld som uppkommer i samband med förfarandet; detta gäller även om betalningsanmodan läggs
fram efter ikraftträdandet.
4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (7), i
vart och ett av de andra länder som anges i punkt 1:
Land

För- och efternamn
fullständig adress

eller

firma

samt

Undertecknad bekräftar att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av
hans eller hennes delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande detta
åtagande vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans eller hennes delgivningsadresser
ska anses vederbörligen överlämnade till honom eller henne.
Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han eller hon förklarat sig ha
delgivningsadress.
Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta
garantikontoret i förväg om han eller hon föranleds att ändra en eller flera angivna
delgivningsadresser.
Utfärdat (ort)…………………………
den………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
(Underskrift)(8)
II. Garantikontorets godkännande
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Garantikontor:………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Borgensmannens åtagande godkänt den ………………………………………… för det
tullförfarande som genomförs med tulldeklaration/deklaration för tillfällig lagring
nr…………………………..av den ………………………………(9)

…………………………………………………………………….
(Stämpel och underskrift)
(1)
(2)
(3)
(4)

För- och efternamn eller firma.
Fullständig adress
Stryk den eller de stater på vilkas territorium garantin inte får användas.
Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för
transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering.
(5) För- och efternamn eller firma samt fullständig adress för den person som ställer garantin.
(5a) Detta gäller sådana andra avgifter som ska betalas i samband med import eller export av
de varor för vilka garantin används för att hänföra varorna till ett förfarande för
unionstransitering/gemensam transitering eller får användas i fler än en medlemsstat.
(6) Ange ett av följande tullförfaranden:
(a) Tillfällig lagring.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

(j)

(k)
(l)

Förfarandet för unionstransitering/gemensam transitering.
Tullagerförfarandet.
Förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar.
Förfarandet för aktiv förädling.
Förfarandet för slutanvändning.
Övergång till fri omsättning med en standardtulldeklaration utan anstånd med
betalning.
Övergång till fri omsättning med en standardtulldeklaration och anstånd med
betalning.
Övergång till fri omsättning med en tulldeklaration som ingetts enligt artikel 166 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Övergång till fri omsättning med en tulldeklaration som ingetts enligt artikel 182 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar.
Om inget av ovanstående – Ange typen av förfarande.

(7) Om det berörda landets lagstiftning saknar bestämmelser om angivande av
delgivningsadress, ska borgensmannen utse ett ombud i detta land som ska vara behörigt
att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för borgensmannen, och det
medgivande som avses i punkt 4 andra stycket och det åtagande som avses i punkt 4 fjärde
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stycket ska göras med tillämpliga ändringar. Domstolarna för de orter där borgensmannen
eller dennes ombud har sina delgivningsadresser ska vara behöriga i tvister som rör denna
garanti.
(8) Undertecknaren ska före sin underskrift för hand skriva ”Härmed ingås borgen för ett
belopp av …”, och därvid skriva ut beloppet med bokstäver.
(9) Ifylls av det kontor där varorna hänförts till förfarandet eller varit i tillfällig lagring.
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BILAGA 32-02
BORGENSMANNENS ÅTAGANDE – INDIVIDUELL GARANTI MED ANVÄNDNING AV
GARANTIKUPONGER

FÖRFARANDE FÖR GEMENSAM TRANSITERING/UNIONSTRANSITERING

I. Borgensmannens åtagande
1.
Undertecknad
(1)……………………………………………………………………………………………………
…………………….
med
hemvist
i
(2)……………………………………………………………………………………………………
………………………………..
går
härmed
i
borgen
såsom
för
garantikontoret……………………………………………..

egen

skuld

vid

gentemot Europeiska unionen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien,
Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Estland, Republiken Grekland, Republiken Kroatien, Konungariket Spanien, Republiken
Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna,
Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien,
Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland samt gentemot Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet, Furstendömet
Andorra och Republiken San Marino (3), för allt som den person som är ansvarig för förfarandet
såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och
andra avgifter som ska betalas i samband med importen eller exporten av de varor som hänförts
till förfarandet för unionstransitering/gemensam transitering, för vilken skuld undertecknad åtar
sig att svara – upp till ett belopp av högst 10 000 euro per kupong – genom utfärdande av
kuponger för individuell garanti.
2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de
länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet, upp till 10 000 euro per kupong för
individuell garanti. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för betalningsanmodan, om inte
undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid på ett för de behöriga myndigheterna
tillfredsställande sätt kan visa att förfarandet har slutförts för transiteringen i fråga.
De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som anses godtagbara
förlänga den tid inom vilken undertecknad ska betala det begärda beloppet utöver de föreskrivna
30 dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt
ränta, ska beräknas på sådant sätt att de motsvarar det belopp som under liknande omständigheter
skulle ha begärts på det berörda landets penning- eller finansmarknad.
3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkänns av garantikontoret. Om den
transitering enligt förfarandet för unionstransitering/gemensam transitering som omfattas av detta
åtagande inletts före den dag då en återkallelse eller uppsägning av garantin träder i kraft, förblir
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undertecknad ansvarig för betalning av skuld som uppkommer i samband med förfarandet; detta
gäller även om betalningskravet framställs efter ikraftträdandet.
4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (4), i
vart och ett av de länder som anges i punkt 1:
Land

För- och efternamn
fullständig adress

eller

firma

samt

Undertecknad bekräftar att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av
hans eller hennes delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande detta
åtagande vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans eller hennes delgivningsadresser
ska anses vederbörligen överlämnade till honom eller henne.
Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han eller hon förklarat sig ha
delgivningsadress.
Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta
garantikontoret i förväg om han eller hon föranleds att ändra en eller flera angivna
delgivningsadresser.
Utfärdat (ort)…………………………
den………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
(Underskrift)(5)
II. Garantikontorets godkännande
Garantikontor:………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Borgensmannens
åtagande
godkänt
………………………………………………………………………………………………..

den

…………………………………………………………………….
(Stämpel och underskrift)
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(1) För- och efternamn eller firma.
(2) Fullständig adress
(3) Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för
transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering.
(4) Om det berörda landets lagstiftning saknar bestämmelser om angivande av
delgivningsadress, ska borgensmannen utse ett ombud i detta land som ska vara behörigt
att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för borgensmannen, och det
medgivande som avses i punkt 4 andra stycket och det åtagande som avses i punkt 4 fjärde
stycket ska göras med tillämpliga ändringar. Domstolarna för de orter där borgensmannen
eller dennes ombud har sina delgivningsadresser ska vara behöriga i tvister som rör denna
garanti.
(5) Undertecknaren ska före sin underskrift för hand skriva ”Giltig som garantikupong”
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BILAGA 32-03
BORGENSMANNENS ÅTAGANDE – SAMLAD GARANTI
I. Borgensmannens åtagande
1.
Undertecknad
(1)……………………………………………………………………………………………………
…………………….
med
hemvist
i
(2)……………………………………………………………………………………………………
………………………………..
går härmed vid garantikontoret ……………………………………………..
i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp av ……………………………………………
gentemot Europeiska unionen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien,
Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken
Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen,
Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna,
Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien,
Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland samt gentemot Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet (3),
Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (4)
för allt som den person som ställer garantin (5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . såsom gäldenär är
eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra avgifter (6) som
kan uppkomma eller har uppkommit för varor som täcks av de tullförfaranden som anges i punkt
1a och/eller 1b.
Det maximala garantibeloppet består av ett belopp på
……………………………….
a) uppgående till 100/50/30 % (7) av den del av referensbeloppet som motsvarar det belopp av
tullskulder och andra avgifter som kan uppkomma och som är likvärdigt med summan av de
belopp som förtecknas i punkt 1a,
och ett belopp på
………………………..
b) uppgående till 100/30 % (8) av den del av referensbeloppet som motsvarar det belopp av
tullskulder och andra avgifter som har uppkommit och som är likvärdigt med summan av de
belopp som förtecknas i punkt 1b.

68

1a. Beloppen, som utgör en del av referensbeloppet motsvarande det belopp av tullskulder och, i
tillämpliga fall, andra avgifter som kan uppkomma, är som följer för vart och ett av följande
förfaranden (9):
(a) Tillfällig lagring – …
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(Förfarandet för unionstransitering /förfarandet för gemensam transitering - …,

Tullagerförfarandet – …
Förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar – …
Förfarandet för aktiv förädling – …
Förfarandet för slutanvändning – …
(g) Om inget av ovanstående – Ange typen av förfarande – ... .
1b. Beloppen, som utgör en del av referensbeloppet motsvarande det belopp av tullskulder och, i
tillämpliga fall, andra avgifter som har uppkommit, är som följer för vart och ett av följande
förfaranden (10):
a) Övergång till fri omsättning med en normal tulldeklaration utan anstånd med betalning – ....
b) Övergång till fri omsättning med en normal tulldeklaration och anstånd med betalning – ....
c) Övergång till fri omsättning med en tulldeklaration som ingetts enligt artikel 166 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om
fastställande av en tullkodex för unionen – ….
d) Övergång till fri omsättning med en tulldeklaration som ingetts enligt artikel 182 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om
fastställande av en tullkodex för unionen – ….
e) Förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar – ….
f) Förfarandet för slutanvändning – … (11).
g) Om inget av ovanstående – Ange typen av förfarande – … .
2. Undertecknad förbinder sig att på första skriftliga anmodan från behöriga myndigheter i de
länder som anges i punkt 1 betala det begärda beloppet, upp till det ovan nämnda maximala
garantibeloppet. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för betalningsanmodan, om inte
undertecknad eller en annan berörd person inom denna tid på ett för tullmyndigheterna
tillfredsställande sätt kan visa att det särskilda förfarandet, utom förfarandet för slutanvändning,
har avslutats, att tullens övervakning av varor som omfattas av förfarandet för slutanvändning
eller tillfällig lagring har slutförts på ett korrekt sätt eller, när det gäller andra förfaranden än
särskilda förfaranden, att varornas situation har reglerats.
De behöriga myndigheterna kan på begäran av undertecknad och av skäl som anses giltiga
förlänga den tid inom vilken undertecknad ska betala det begärda beloppet utöver de föreskrivna
30 dagarna från dagen för betalningsanmodan. De kostnader som följer av detta anstånd, särskilt
ränta, ska beräknas på sådant sätt att de motsvarar det belopp som under liknande omständigheter
skulle ha begärts på det berörda landets penning- eller finansmarknad.
Detta belopp får inte minskas med belopp som redan erlagts i enlighet med detta åtagande annat
än när undertecknad anmodas betala en skuld som uppkommit i samband med ett tullförfarande
som inletts innan den föregående betalningsanmodan mottogs eller inom 30 dagar efter detta
mottagande.
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3. Detta åtagande gäller från och med den dag då det godkänns av garantikontoret. Om det
tullförfarande som omfattas av detta åtagande inletts före den dag då en återkallelse eller
uppsägning av garantin träder i kraft, förblir undertecknad ansvarig för betalning av skuld som
uppkommer i samband med förfarandet; detta gäller även om betalningsanmodan läggs fram efter
ikraftträdandet.
4. Såvitt gäller detta åtagande förklarar sig undertecknad ha följande delgivningsadresser (12), i
vart och ett av de länder som anges i punkt 1:
Land

För- och efternamn
fullständig adress

eller

firma

samt

Undertecknad bekräftar att alla skrivelser rörande detta åtagande vilka adresseras till någon av
hans eller hennes delgivningsadresser liksom alla delgivningar och förrättningar rörande detta
åtagande vilka verkställs i skriftlig ordning vid någon av hans eller hennes delgivningsadresser
ska anses vederbörligen överlämnade till honom eller henne.
Undertecknad erkänner som behöriga domstolarna på de orter i vilka han eller hon förklarat sig ha
delgivningsadress.
Undertecknad åtar sig att behålla de angivna delgivningsadresserna eller att underrätta
garantikontoret i förväg om han eller hon föranleds att ändra en eller flera angivna
delgivningsadresser.
Utfärdat (ort)…………………………
den………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
(Underskrift)(13)
II. Garantikontorets godkännande
Garantikontor:………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Borgensmannens
åtagande
godkänt
den……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
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(Stämpel och underskrift)
(1)
(2)
(3)
(4)

För- och efternamn eller firmanamn.
Fullständig adress
Stryk det eller de länder på vilkas territorium garantin inte får användas.
Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för
transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering.
(5) För- och efternamn eller firmanamn samt fullständig adress för den person som ställer
garantin.
(6) Detta gäller sådana andra avgifter som ska betalas i samband med import eller export av
de varor för vilka garantin används för att hänföra varorna till ett förfarande för
unionstransitering/gemensam transitering eller får användas i fler än en medlemsstat eller
en avtalsslutande part.
(7) Stryk det som inte är tillämpligt.
(8) Stryk det som inte är tillämpligt.
(9) Andra förfaranden än gemensam transitering gäller endast i Europeiska unionen.
(10)
Andra förfaranden än gemensam transitering gäller endast i Europeiska unionen.
(11)
För belopp som deklarerats i en tulldeklaration för förfarandet för slutanvändning.
(12)
Om det i lagstiftningen i något av dessa länder saknas bestämmelser om möjlighet
att ange delgivningsadress, ska borgensmannen i vart och ett av dessa länder utse ett
ombud som ska vara behörigt att motta alla slag av meddelanden som är avsedda för
borgensmannen. Det medgivande som avses i punkt 4 andra stycket och det åtagande som
avses i punkt 4 fjärde stycket ska i dessa fall göras med erforderliga ändringar och på
tillämpligt sätt. Domstolarna för den ort där borgensmannen eller dennes ombud har sina
delgivningsadresser ska vara behöriga i tvister som rör denna garanti.
(13)
Undertecknaren ska före sin underskrift för hand skriva ”Härmed ingås borgen för
ett belopp av …”, och därvid skriva ut beloppet med bokstäver.
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Bilaga 32-06
KUPONG FÖR INDIVIDUELL GARANTI
Unionstransitering/Gemensam transitering

TC32 – KUPONG FÖR INDIVIDUELL GARANTI
000

A 000

Utfärdare:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
(namn eller firma, samt adress)
(Borgensmannens åtagande godtaget den…………………………………………………….
av garantitullkontoret ………………………………………………………….
Denna kupong, utfärdad den ……………………………… , gäller för ett belopp på upp till
10 000 euro för en transitering enligt förfarandet för unionstransitering/gemensam transitering
vilken inleds senast den .………………………….
och
för
vilken
den
person
…………………………………………

som

är

ansvarig

för

förfarandet

är

…………………………………………………………………………………………………..
(namn eller firma, samt adress)
……………………………..

…………………………………………

(Underskrift av den person som är ansvarig för förfarandet)*
underskrift och stämpel)

(Borgensmannens

* Underskrift ej obligatorisk.
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Baksida
Fylls i av avgångstullkontoret
Transitering som genomförs med ett T1-/T2-/T2F-dokument*
Registrerat
den
……………………

(datum)

……………………………………………

under

nr

av tullkontoret ……………………………………………………………………………

………………………………………….
(Officiell stämpel)

……………………………………………..
(Underskrift)

* Stryk det ej tillämpliga.

Tekniska krav för kupongen
Kupongen ska tryckas på träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 55 g/m². Det ska ha en
tryckt guillocherad bakgrund i rött som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg
synbara. Vitt papper ska användas.
Formatet ska vara 148 × 105 mm.
Kupongen ska vara försedd med tryckeriets namn och adress eller med en symbol som gör det
möjligt att identifiera tryckeriet, och ett identifieringsnummer.
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BILAGA 33-03
FÖRLAGA TILL INFORMATIONSFORMULÄR RÖRANDE ETT BETALNINGSKRAV TILL DEN
GARANTERANDE SAMMANSLUTNINGEN AVSEENDE EN SKULD INOM RAMEN FÖR ETT
TRANSITERINGSFÖRFARANDE MED EN ATA/E- ELLER ATA-CARNET

Brevhuvud för det samordningskontor som reser kravet.
Mottagare: Det samordningskontor som är överordnat kontoren för temporär import eller ett annat
samordningskontor.
ÄRENDE: ATA-CARNET – INGIVANDE AV ETT KRAV
Härmed meddelas att ett betalningskrav för tullar och avgifter enligt ATAkonventionen/Istanbulkonventionen (1) skickades den … (2) till vår garanterande
sammanslutning beträffande följande:
1.

ATA-carnet nr:

2.

Utfärdad av handelskammaren i:
Stad:
Land:

3.

Utfärdad för:
Innehavare:
Adress:

4.

Sista giltighetsdag för carneten:

5.

Fastställd dag för återexport (3):

6.

Nummer på transiterings-/importkupong (4):

7.

Datum för påteckning av kupongen:

Det utfärdande samordningskontorets underskrift och stämpel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

Artikel 7 i ATA-konventionen, Bryssel, den 6 december 1961/artikel 9 i bilaga A till
Istanbulkonventionen av den 26 juni 1990.

(2)

Ange avsändningsdag.

(3)

Uppgift ska erhållas från den icke-färdigbehandlade kupongen för transitering eller
temporär import eller, om någon kupong inte finns tillgänglig, från de upplysningar som är
tillgängliga för det utfärdande samordningskontoret.

(4)

Stryk det som inte är tillämpligt.
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BILAGA 33-04
FÖRLAGA TILL AVGIFTSFORMULÄR FÖR BERÄKNING AV DE TULLAR OCH AVGIFTER SOM
UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ETT BETALNINGSKRAV TILL DEN GARANTERANDE
SAMMANSLUTNINGEN AVSEENDE EN SKULD INOM RAMEN FÖR ETT TRANSITERINGSFÖRFARANDE
MED EN ATA/E- ELLER ATA-CARNET

AVGIFTSFORMULÄR
Av den……………Nr……….
Följande uppgifter ska lämnas i nedanstående ordning:
1. ATA-carnet nr:
……………………………………………………………………………………………
2. Nummer på transiterings-/importkupong (1):
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
3. Datum för påteckning av kupongen:
………………………………………………………………………………………….
4. Innehavare och adress:
…………………………………………………………………………………….................
..……………………………………………………………………………………………
5. Handelskammare:
………………………………………………………………………………………………
6. Ursprungsland:
………………………………………………………………………………………………
7. Sista giltighetsdag för carneten:
………………………………………………………………………………………………
8. Fastställd dag för återexport av varorna:
……………………………………………………………………….
9. Införseltullkontor:
………………………………………………………………………………………………
10. Tullkontor för tillfällig införsel:
……………………………………………………………………………….
11. Varornas handelsbeteckning:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. KN-nummer:
………………………………………………………………………………………………
13. Antal enheter:
………………………………………………………………………………………………
14. Vikt eller volym:
………………………………………………………………………………………………
15. Värde:
………………………………………………………………………………………………
16. Specifikation av tullar och avgifter:
…………………………………………………………………………………………….
Slag

Beskattningsgrund

Sats

Belopp Växelkurs
75

Summa:
(Summa
uttryckt
i
bokstäver:
………………………………………………………………………………………………)
17. Tullkontor:
………………………………………………………………………………………………
Ort
och
datum:
………………………………………………………………………………………………

Underskrift

Stämpel

___________________________________________________________________________
(1) Stryk det som inte är tillämpligt.
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BILAGA 33-05
FÖRLAGA FÖR ANSVARSBEFRIELSE SOM VISAR ATT UPPBÖRDSFÖRFARANDEN HAR INLETTS
GENTEMOT DEN GARANTERANDE SAMMANSLUTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR
TULLSKULDEN HAR UPPKOMMIT INOM RAMEN FÖR ETT TRANSITERINGSFÖRFARANDE MED EN
ATA/E- ELLER ATA-CARNET

Brevhuvud för samordningskontoret i den andra medlemsstaten som reser kravet
Mottagare: Samordningskontoret i den första medlemsstat som har rest det ursprungliga kravet.
ÄRENDE: ATA-CARNET – ANSVARSBEFRIELSE
Härmed meddelas att ett betalningskrav för tullar och avgifter enligt ATAkonventionen/Istanbulkonventionen (1) skickades den … (2) till vår garanterande
sammanslutning beträffande följande:
1.

ATA-carnet nr:

2.

Utfärdad av handelskammaren i:
Stad:
Land:

3.

Utfärdad för:
Innehavare:
Adress:

4.

Sista giltighetsdag för carneten:

5.

Fastställd dag för återexport (3):

6.

Nummer på transiterings-/importkupong (4):

7.

Datum för påteckning av kupongen:

Detta dokument befriar Er från Ert ansvar i detta ärende.
Det utfärdande samordningskontorets underskrift och stämpel.

(1)

Artikel 7 i ATA-konventionen, Bryssel, den 6 december 1961/artikel 9 i bilaga A till
Istanbulkonventionen av den 26 juni 1990.

(2)

Ange avsändningsdag.
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(3)

Uppgift ska erhållas från den icke-färdigbehandlade kupongen för transitering eller
temporär import eller, om någon kupong inte finns tillgänglig, från de upplysningar som är
tillgängliga för det utfärdande samordningskontoret.

(4)

Stryk det som inte är tillämpligt.

BILAGA 33-06
BEGÄRAN OM KOMPLETTERANDE UPPGIFTER NÄR VAROR ÄR BELÄGNA I EN ANNAN
MEDLEMSSTAT

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
1

1.

Beslutande

tullmyndighets

BEGÄRAN OM KONTROLL
namn

och

adress

□

2. Återbetalning/eftergift av tullar

□

Beslutande tullmyndighets ärendebeteckning

Original

3. Namn på och adress till tullkontoret i den medlemsstat där varorna
är belägna

4. Tillämpning av artikel 175

Namn på och fullständig adress till den
person
som
kan
6.

5. Varornas förvaringsplats (1)

1

lämna uppgifter eller som kan biträda tullkontoret i den
medlemsstat där varorna är belägna

7. Förteckning över bifogade dokument
8. Syftet med begäran

att erhålla följande uppgifter:

att följande kontroll genomförs:
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.

9. Beslutande tullmyndighet

Ort och
datum

Stämpel
Underskrift:
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SVAR FRÅN KONTROLLERANDE TULLKONTOR (2) MOTTAGNINGSBEVIS
(2)
10. Erhållna uppgifter

11. Resultat av utförda kontroller

12. Ort och datum:

13. Underskrift och officiell stämpel:
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EUROPEISKA KOMMISSIONEN
1

1.

Beslutande

tullmyndighets

BEGÄRAN OM KONTROLL
namn

och

adress

□

2. Återbetalning/eftergift av tullar

□

Beslutande tullmyndighets ärendebeteckning

Kopia

3. Namn på och adress till tullkontoret i den medlemsstat där varorna
är belägna

4. Tillämpning av artikel 175

Namn på och fullständig adress till den
person
som
kan
6.

5. Varornas förvaringsplats (1)

1

lämna uppgifter eller som kan biträda tullkontoret i den
medlemsstat där varorna är belägna

7. Förteckning över bifogade dokument
8. Syftet med begäran

att erhålla följande uppgifter:

att följande kontroll genomförs:

.

9. Beslutande tullmyndighet
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Ort och
datum

Stämpel
Underskrift:
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SVAR FRÅN KONTROLLERANDE TULLKONTOR (2) MOTTAGNINGSBEVIS
(2)
10. Erhållna uppgifter

11. Resultat av utförda kontroller

12. Ort och datum:

13. Underskrift och officiell stämpel:
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(1) Fyll i enbart om det är tillämpligt.
(2) Stryk det som inte är tillämpligt. Det kontrollerande tullkontoret ska utfärda ett
mottagningsbevis om det inte kan tillmötesgå begäran inom 30 dagar från mottagandet av
begäran. Mottagningsbeviset ska utfärdas på en kopia av detta dokument.
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BILAGA 33-07
EUROPEISKA UNIONENÅTERBETALNING ELLER EFTERGIFT AV TULL
2. Tillämpning av artikel 96 i [delegerad förordning (EU) 2015/…
om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013] och 176

1. Den berörda personens namn och adress

3. Namn på och
återbetalning/eftergift

adress

till

tullkontor

som

beviljat

4. Uppgift om beslutet om beviljande av återbetalning/eftergift

5. Kontrollerande tullkontors namn och adress

6. Varubeskrivning, antal och slag

7. Varornas KN-nummer

8. Varornas kvantitet eller
nettovikt

9. Varornas tullvärde

10. Kontrollerande tullkontor
Intyg för beviljande av återbetalning eller eftergift av tullar
Härmed intygas att ovan beskrivna varor i enlighet med det beslut som avses i fält 4 den

------------------------------------------------------(datum) (dd/mm/åååå)

□ exporterades från unionen
□ förstördes under tullövervakning
□ lades upp i ett tullager
□ lades upp i en frizon eller ett frilager
□ levererades kostnadsfritt till en välgörenhetsinrättning som anges i beslutet □ hänfördes till ett tullförfarande som anges i
beslutet

Referensuppgifter om eventuella tulldeklarationer: …………………………………………………………….
Denna dag uppfyllde varorna de fastställda kraven för återbetalning eller eftergift av tull6.

6

Om det kontrollerande tullkontoret finner att varorna inte längre uppfyller dessa villkor ska det stryka denna mening och ange sina
undersökningsresultat på nästa sida under rubriken ”Anmärkningar”.
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11. Ort och datum

Stämpel

Underskrift

Anmärkningar
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AVDELNING IV

89

INFÖRSEL AV VAROR I UNIONENS TULLOMRÅDE
Ingen bilaga

90

AVDELNING V

91

ALLMÄNNA REGLER OM TULLSTATUS,
HÄNFÖRANDE AV VAROR TILL ETT
TULLFÖRFARANDE, KONTROLL, FRIGÖRANDE OCH
BORTSKAFFANDE AV VAROR
BILAGA 51-01
DOKUMENT FÖR STATUSREGISTRERING
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EUROPEAN UNION
2 Applicant

1 S T A T U S C OD E

A MRN

No

3 Forms

5 It ems

14 Represent at ive

No

STATUS REGISTRATION
DOCUMENT
31Packages

Marks and numbers - Cont ainer No(s) - Number and kind

32 It em

and

33 Commodit y Code
No

descript ion
of goods

35 Gross mass (kg)

38 Net mass (kg)

44 Addit ional
inf ormat ion/
Document s
produced/
Cert if icat es
and aut horizat ions
31Packages

Marks and numbers - Cont ainer No(s) - Number and kind

32 It em

and

33 Commodit y Code
No

descript ion
of goods

35 Gross mass (kg)

38 Net mass (kg)

44 Addit ional
inf ormat ion/
Document s
produced/
Cert if icat es
and aut horizat ions
31Packages

Marks and numbers - Cont ainer No(s) - Number and kind

32 It em

and

33 Commodit y Code
No

descript ion
of goods

35 Gross mass (kg)

38 Net mass (kg)

44 Addit ional
inf ormat ion/
Document s
produced/
Cert if icat es
and aut horizat ions
54 Place and dat e:

Signat ure and name of applicant / represent at ive:
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AVDELNING VI

94

ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING OCH BEFRIELSE
FRÅN IMPORTTULLAR
BILAGA 61-02
BANANVÄGNINGSINTYG – FÖRLAGA
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1. Authorized weigher name

2. Weighing certificate issuance date and number

3. Trader reference
4. Identity of means of transport at arrival

5. Country of origin

6. Number and type of packaging

7. Total established net weight

8. Brand(s)

9. Inspected units of packed bananas (Enter gross weight for each weighed unit)

1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

10. Total gross weight of inspected units of packed bananas:
11. Number of units of packed bananas inspected:

:

12. Average gross weight:
13. Tare:

-

14. Average net weight per unit of packed bananas:
15. Signature and stamp of the authorized weigher

16. Place and date:
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BILAGA 61-03
BANANVÄGNINGSINTYG – FÖRFARANDE

Vid tillämpning av artikel 182 ska nettovikten för varje sändning av färska bananer fastställas av
godkända vägare på en lossningsplats enligt förfarande nedan.
Vid tillämpning av denna bilaga och artikel 182 gäller följande definitioner:
(a) färska bananers nettovikt: vikten av själva bananerna utan förpackningsmaterial och
behållare av något slag.
(b) sändning av färska bananer: en sändning som innehåller den totala kvantitet färska
bananer som lastats på ett enda transportmedel och avsänts av en enda exportör till en eller
flera mottagare.
(c) lossningsplats: varje plats där en sändning av färska bananer kan lossas eller en plats som
en sändning av färska bananer förs till inom ramen för ett tullförfarande eller, när det
gäller containertrafik, den plats där containern lastas av från huvudtransportmedlet (fartyg,
luftfartyg osv.) eller lastas ur.
1.
Ett stickprov av enheter av förpackade bananer (nedan kallade enheter) ska väljas ut för
varje förpackningstyp och för varje ursprung. Stickprovet ska vara representativt för sändningen
av färska bananer. Det ska minst omfatta följande kvantiteter:
Antal enheter förpackade bananer (per Antal enheter som ska undersökas
förpackningstyp och ursprung)
— högst 400

3

— 401 till 700

4

— 701 till 1 100

6

— 1 101 till 2 200

8

— 2 201 till 4 400

10

— 4 401 till 6 600

12

— fler än 6 600

14

2.

Nettovikten ska fastställas enligt följande:
(a) Alla enheter som undersöks ska vägas (bruttovikt).
(b) Minst en enhet ska öppnas och förpackningens vikt fastställas.
(c) Denna förpackningsvikt ska godtas för alla förpackningar av samma typ och ursprung, och
ska dras av från alla vägda enheters vikt.
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(d) Den genomsnittliga nettovikt per enhet som på detta sätt fastställs för varje
förpackningstyp och ursprung, på grundval av de kontrollerade stickprovens vikt, ska
ligga till grund för fastställandet av nettovikten för sändningen av färska bananer.
3.
Tullmyndigheter som inte kontrollerar bananvägningsintygen i samband med intygens
upprättande ska godta den nettovikt som deklareras i intygen, om avvikelsen mellan den
deklarerade nettovikten och den genomsnittliga nettovikt som fastställs av tullmyndigheterna är
högst 1 %.
4.
Bananvägningsintygen ska uppvisas för det tullkontor där deklarationen för övergång till
fri omsättning inges. Tullmyndigheterna ska tillämpa de resultat från stickprovningen som anges i
bananvägningsintygen på hela den sändning av färska bananer som intygen gäller.
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BILAGA 62-02
INF 3 – INFORMATIONSBLAD FÖR ÅTERINFÖRDA VAROR

99

100

101

102

ANMÄRKNINGAR OM INFORMATIONSBLAD INF 3
1. Formulären ska tryckas på vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av
minst 40 g/m².
2.

Formuläret ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på
längden på upp till minus 5 mm eller plus 8 mm. Formulärets layout ska
följas exakt, utom i fråga om storleken på fälten 6 och 7.

3.

Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av formulären. Varje
formulär ska ha ett individuellt löpnummer, som får vara förtryckt.

4. Formulären ska tryckas på ett av unionens officiella språk, godtagbart för
de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. De ska fyllas i på det
språk på vilket de är tryckta. Vid behov får de behöriga myndigheterna
för det tullkontor för återimport där informationsblad INF 3 ska uppvisas
begära att det översätts till ett officiellt språk i den medlemsstaten.
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AVDELNING VII

104

SÄRSKILDA FÖRFARANDEN
BILAGA 72-01

Varor som inte uppfyller villkoren i artiklarna 28 och 29 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt

23 mm

GUL ETIKETT

49 mm
Färg: Svarta bokstäver mot gul bakgrund
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BILAGA 72-02

GUL ETIKETT

Unionsvaror som sänds till eller
från en del av Europeiska unionens
tullområde där bestämmelserna i
rådets direktiv 2006/112/EG eller
rådets direktiv 2008/118/EG inte
tillämpas

23 mm

49 mm

Färg: Svarta bokstäver mot gul bakgrund
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BILAGA 72-03

TC 11 – KVITTO

Destinationstullkontoret vid …… (ort, namn och referensnummer)
intygar att den transiteringsdeklaration T1, T2, T2F (1)
som registrerats den …………. (dd/mm/åå) under nr ………(MRN(2))
av avgångstullkontoret vid …… (ort, namn och referensnummer)
har ingetts.
(Ort) .…………..……….., den ……………(dd/mm/åå)
Officiell
stämpel
(1)

……..……………….………………………………..
(Underskrift)

Stryk det ej tillämpliga

(2).

Vid tillfälligt fel i det elektroniska transiteringssystemet, ange ett nummer som används inom ramen för
kontinuitetsplanen.
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BILAGA 72-04
KONTINUITETSPLAN (BCP) FÖR UNIONSTRANSITERING
DEL I
KAPITEL I
Allmänna bestämmelser
1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser för användning av kontinuitetsplanen enligt
artikel 291 i denna förordning för de personer som är ansvariga för förfarandet, däribland
godkända avsändare, om det föreligger ett tillfälligt fel i
 det elektroniska transiteringssystemet,
 det datorsystem som de personer som är ansvariga för förfarandet använder för att inge
deklarationer för unionstransitering med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik, eller
 den elektroniska förbindelsen mellan det datorsystem som de personer som är ansvariga
för förfarandet använder för att inge deklarationer för unionstransitering med hjälp av
elektronisk databehandlingsteknik och det elektroniska transiteringssystemet.
2. Transiteringsdeklarationer
2.1. De transiteringsdeklarationer som används inom ramen för en kontinuitetsplan ska vara
igenkännliga av alla parter som berörs av en transitering, så att man undviker problem vid
transittullkontoret, destinationstullkontoret och vid ankomst till den godkända mottagaren. Av
detta skäl får följande dokument användas:
 Ett administrativt enhetsdokument.
 Ett administrativt enhetsdokument som skrivs ut på vanligt papper av den ekonomiska
aktörens datorsystem, i enlighet med bilaga B-01.
 Ett transiteringsföljedokument/transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter, om
nödvändigt kompletterat med varupostförteckning eller varupostförteckning för
transitering med säkerhetsuppgifter.
2.2. Transiteringsdeklarationen får kompletteras med ett eller flera tilläggsblad med
användning av formuläret i bilaga B-01. Dessa formulär ska utgöra en integrerad del av
deklarationen. Lastspecifikationer som uppfyller villkoren i del II kapitel IV i denna bilaga
och som upprättas med användning av formuläret i del II kapitel III i denna bilaga får
användas i stället för tilläggsblad som en beskrivande del av en skriftlig
transiteringsdeklaration, av vilken de ska utgöra en integrerad del.
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2.3. Vid genomförandet av punkt 2.1 i denna bilaga ska transiteringsdeklarationen fyllas i i
enlighet med bilaga B till [delegerad förordning (EU) 2015/... om komplettering av förordning
(EU) nr 952/2013] och B till den här förordningen.
KAPITEL II
Genomförandebestämmelser
3. När det elektroniska transiteringssystemet inte är tillgängligt.
3.1. Följande gäller:
 Transiteringsdeklarationen i form av exemplar 1, 4 och 5 av det administrativa
enhetsdokumentet i enlighet med bilaga B-01 eller i form av två exemplar av
transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter, om
nödvändigt kompletterat med varupostförteckning eller varupostförteckning för
transitering med säkerhetsuppgifter, i enlighet med bilagorna B-02, B-03, B-04 och B-05,
ska fyllas i och inges till avgångstullkontoret.
 Transiteringsdeklarationen ska registreras i fält C med hjälp av ett numreringssystem som
skiljer sig från det som används i det elektroniska transiteringssystemet.
 Att kontinuitetsplanen används ska anges på exemplaren av transiteringsdeklarationen
med hjälp av ett stämpelavtryck med användning av formulären i del II kapitel I i denna
bilaga, i fält A i det administrativa enhetsdokumentet eller i stället för MRN och
streckkoden
i
transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet
med
säkerhetsuppgifter.
 Den godkände avsändaren ska fullgöra samtliga skyldigheter och uppfylla samtliga villkor
beträffande de uppgifter som ska anges i deklarationen och användningen av den särskilda
stämpeln i enlighet med punkterna 22–25 i denna bilaga, genom att använda fält C
respektive D.
 Transiteringsdeklarationen ska stämplas av avgångstullkontoret när normalförfarandet
används eller av den godkända avsändaren när artikel 233.4 a i kodexen är tillämplig.
3.2. När ett beslut om att använda kontinuitetsplanen fattats ska samtliga transiteringsdata
med ett LRN eller MRN tilldelat till transiteringen tas bort från det elektroniska
transiteringssystemet, på grundval av information från den person som matat in dessa
transiteringsdata i det elektroniska transiteringssystemet.
3.3. Tullmyndigheten ska övervaka användningen av kontinuitetsplanen, så att den inte
missbrukas.
4. När det datorsystem som de personer som är ansvariga för förfarandet använder för att inge
deklarationer för unionstransitering med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik inte är
tillgängligt, eller när den elektroniska förbindelsen mellan detta datorsystem och det
elektroniska transiteringssystemet inte är tillgänglig gäller följande:
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 Bestämmelserna i punkt 3 i denna bilaga ska tillämpas.
 Den person som är ansvarig för förfarandet ska informera tullmyndigheten när
datorsystemet är tillgängligt igen, eller när den elektroniska förbindelsen mellan detta
datorsystem och det elektroniska transiteringssystemet är tillgänglig igen.
5. När den godkända avsändarens datorsystem inte är tillgängligt, eller när den elektroniska
förbindelsen mellan detta datorsystem och det elektroniska transiteringssystemet inte är
tillgänglig.
När den godkända avsändarens datorsystem inte är tillgängligt, eller när den elektroniska
förbindelsen mellan detta datorsystem och det elektroniska transiteringssystemet inte är
tillgänglig, ska följande förfarande tillämpas:
 Bestämmelserna i punkt 4 i denna bilaga ska tillämpas.
 Om en godkänd avsändare upprättar mer än 2 % av sina deklarationer under ett år med
hjälp av kontinuitetsplanen ska tillståndet ses över för en bedömning av om villkoren för
det fortfarande är uppfyllda.
6. Inmatning av uppgifter av tullmyndigheten
I de fall som avses i punkterna 4 och 5 i denna bilaga får emellertid tullmyndigheten tillåta att
den person som är ansvarig för förfarandet inger transiteringsdeklarationen i ett exemplar (i
form
av
ett
administrativt
enhetsdokument
eller
ett
transiteringsföljedokument/transiteringsföljedokument
med
säkerhetsuppgifter)
till
avgångstullkontoret, så att dokumentet kan behandlas i det elektroniska transiteringssystemet.
KAPITEL III
Genomförande av förfarandet
7. Individuell garanti som ställs genom borgensman
Om garantitullkontoret inte är avgångstullkontor för transiteringen ska garantitullkontoret
behålla en kopia av borgensmannens åtagande. Den person som är ansvarig för förfarandet
ska uppvisa originalet för avgångstullkontoret, där det ska behållas. Vid behov får
avgångstullkontoret begära en översättning av dokumentet till det officiella språket, eller till
ett officiellt språk, i det berörda landet.
8. Undertecknande av transiteringsdeklarationen av den person som är ansvarig för
förfarandet och dennes åtagande
Genom att underteckna transiteringsdeklarationen åtar sig den person som är ansvarig för
förfarandet ansvaret för att
 de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,
 de uppvisade dokumenten är äkta,
 alla skyldigheter som gäller hänförande av varorna till förfarandet för transitering fullgörs.
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9. Identifieringsåtgärder
När artikel 300 i denna förordning är tillämplig ska avgångstullkontoret införa följande
uppgift i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen, vid rubriken för
förseglingar:
 Befrielse – 99201
10. Anteckningar i transiteringsdeklarationen och frigörande av varorna
 Avgångstullkontoret ska i varje exemplar av transiteringsdeklarationen anteckna resultatet
av utförda kontroller.
 Om resultatet av kontrollen överensstämmer med deklarationen, ska avgångstullkontoret
frigöra varorna och anteckna dagen för frigörandet i exemplaren av
transiteringsdeklarationen.
11. De varor som hänförts till förfarandet för transitering ska transporteras upptagna i
exemplar 4 och 5 av det administrativa enhetsdokumentet eller upptagna i ett exemplar av ett
transiteringsföljedokument/transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter, som lämnats
till den person som är ansvarig för förfarandet av avgångstullkontoret. Exemplar 1 av det
administrativa
enhetsdokumentet
och
exemplaret
av
transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter ska
behållas av avgångstullkontoret.
12. Transittullkontor
12.1. Fraktföraren ska för varje transittullkontor uppvisa en gränsövergångsattest som
upprättats på ett formulär som beskrivs i del II kapitel V i denna bilaga, och
transittullkontoren ska behålla denna gränsövergångsattest. I stället för en
gränsövergångsattest kan en fotokopia av exemplar 4 av det administrativa enhetsdokumentet
eller en fotokopia av exemplaret av transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet
med säkerhetsuppgifter uppvisas för och behållas av transittullkontoret.
12.2. När varorna transporteras via ett annat transittullkontor än det som deklareras ska det
faktiska transittullkontoret informera avgångstullkontoret.
13. Anmälan till destinationstullkontoret
13.1. Destinationstullkontoret ska registrera exemplaren av transiteringsdeklarationen och i
dessa anteckna ankomstdatum och uppgifter om utförda kontroller.
13.2. En transitering får slutföras vid ett annat kontor än det tullkontor som anges i
transiteringsdeklarationen. Detta andra kontor ska då bli faktiskt destinationstullkontor.
Om det faktiska destinationstullkontoret hör till en annan medlemsstats jurisdiktion än den
som det ursprungligen deklarerade tullkontoret hör till, ska det faktiska tullkontoret i fält I
(Kontroll av destinationskontoret) i transiteringsdeklarationen, utöver de vanliga
anmärkningar som det ska ange, införa följande uppgift:
 Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ...… (tullkontorsreferensnummer) — 99203.
13.3. När punkt 13.2 andra stycket i denna bilaga är tillämplig och transiteringsdeklarationen
är försedd med nedanstående uppgift, ska det faktiska destinationstullkontoret behålla varorna
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under sin kontroll och får inte utan uttryckligt tillstånd från avgångstullkontoret tillåta att
varorna förs till någon annan destination än den medlemsstat vars jurisdiktion
avgångstullkontoret hör till:
 Utförsel från unionen underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med
förordning/direktiv/beslut nr ... — 99204.
14. Kvitto
Ett kvitto får upprättas på det utrymme som finns nedtill på baksidan av exemplar 5 av det
administrativa enhetsdokumentet eller på ett formulär vars förlaga visas i bilaga 72-03.
15. Återsändning av exemplar 5 av det administrativa enhetsdokumentet eller av exemplaret
av transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter
Destinationsmedlemsstatens behöriga tullmyndighet ska utan dröjsmål, dock senast inom åtta
dagar från den dag då transiteringen slutförs, återsända exemplar 5 av det administrativa
enhetsdokumentet
till
avgångsmedlemsstatens
tullmyndighet.
När
ett
transiteringsföljedokument/transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter används och
uppvisas ska ett exemplar av detta återsändas på samma villkor som exemplar 5.
16. Underrättelse till den person som är ansvarig för förfarandet och alternativa bevis för
förfarandets slutförande
Om de exemplar som avses i punkt 15 i denna bilaga inte återsänds till
avgångsmedlemsstatens tullmyndighet inom 30 dagar efter tidsfristen för anmälan av varorna
till destinationstullkontoret, ska den myndigheten underrätta den person som är ansvarig för
förfarandet därom och uppmana denne att bevisa att förfarandet har slutförts på ett korrekt
sätt.
17. Efterlysningsförfarande
17.1. Om det för avgångstullkontoret inte inom 60 dagar efter tidsfristen för anmälan av
varorna till destinationstullkontoret har bevisats att förfarandet har slutförts på ett korrekt sätt,
ska avgångsmedlemsstatens tullmyndighet omedelbart begära de uppgifter som behövs för att
avsluta förfarandet. Om det under stegen i ett efterlysningsförfarande fastställs att förfarandet
för unionstransitering inte kan avslutas, ska avgångsmedlemsstatens tullmyndighet fastställa
om en tullskuld har uppkommit.
Om en tullskuld har uppkommit ska avgångsmedlemsstatens tullmyndighet vidta följande
åtgärder:
 Fastställa vem som är gäldenär.
 Fastställa vilka tullmyndigheter som ansvarar för underrättelse om tullskuld enligt artikel
102.1 i kodexen.
17.2. Om avgångsmedlemsstatens tullmyndighet innan dessa tidsfrister löper ut får
information om att förfarandet för unionstransitering inte har slutförts korrekt, eller
misstänker att detta är fallet, ska den skicka begäran utan dröjsmål.
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17.3. Ett efterlysningsförfarande ska också inledas om det i efterhand visar sig att beviset för
att förfarandet för transitering har slutförts är förfalskat, och ett efterlysningsförfarande är
nödvändigt för att målen i punkt 17.1 i denna bilaga ska kunna nås.
18. Garanti – Referensbelopp
18.1. För tillämpningen av artikel 156 ska den person som är ansvarig för förfarandet se till att
det belopp som står på spel inte överstiger referensbeloppet, även med hänsyn till ickeslutförda transiteringar.
18.2. Den person som är ansvarig för förfarandet ska underrätta garantitullkontoret när
referensbeloppet underskrider den nivå som krävs för att täcka dennes transiteringar.
19. Intyg om samlad garanti, intyg om befrielse från ställande av garanti och kuponger för
individuell garanti
19.1. Följande ska visas upp för avgångstullkontoret:
 Intyg om samlad garanti, på det formulär som beskrivs i kapitel VI.
 Intyg om befrielse från ställande av garanti, på det formulär som beskrivs i kapitel VII.
 Kupong för individuell garanti, på det formulär som beskrivs i bilaga 32-06.
19.2. Uppgifter om sådana intyg och kuponger ska anges i transiteringsdeklarationen.
20. Särskilda lastspecifikationer
20.1. Tullmyndigheten får godta transiteringsdeklarationer som kompletterats med
lastspecifikationer som inte motsvarar alla krav i del II kapitel III i denna bilaga.
Sådana specifikationer får bara användas om
 de upprättas av företag
databehandlingssystem,

vars

bokföring

är

baserad

på

ett

elektroniskt

 de utformas och fylls i på ett sådant sätt att tullmyndigheten utan svårighet kan använda
sig av dem,
 de för varje varupost innehåller de uppgifter som krävs enligt del II kapitel IV i denna
bilaga.
20.2. Beskrivande förteckningar som upprättas för att fullgöra avsändnings- eller
exportformaliteter får också användas som lastspecifikationer enligt punkt 20.1 i denna bilaga,
även om förteckningarna upprättas av företag vars bokföring inte är baserad på ett elektroniskt
databehandlingssystem.
20.3. Den person som är ansvarig för förfarandet och som använder ett elektroniskt
databehandlingssystem för sin bokföring och redan använder särskilda lastspecifikationer får
också använda dessa för transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering som inbegriper
enbart en typ av varor, om systemet hos den person som är ansvarig för förfarandet gör denna
lättnad nödvändig.
21. Användning av förseglingar av en särskild typ
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Den person som är ansvarig för förfarandet ska i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i
transiteringsdeklarationen, vid rubriken för förseglingar, ange de anbringade förseglingarnas
antal och individuella förseglingsidentifieringar.
22. Godkänd avsändare – Bestyrkande i förväg och formaliteter vid avgång
22.1. Vid tillämpning av punkterna 3 och 5 i denna bilaga ska det i tillståndet anges att fält C
(Avgångskontor) i transiteringsdeklarationen ska
 stämplas i förväg med avgångstullkontorets stämpel och undertecknas av en tjänsteman på
det kontoret, eller
 av den godkända avsändaren förses med ett avtryck av en av den behöriga myndigheten
godkänd särskild stämpel med användning av det formulär som beskrivs i del II kapitel II i
denna bilaga. Avtrycket av denna stämpel får förtryckas på formulären om dessa trycks av
ett för detta ändamål godkänt tryckeri.
Den godkända avsändaren ska fylla i dagen för avsändning av varorna i detta fält, och tilldela
transiteringsdeklarationen ett nummer i enlighet med de regler som för detta ändamål anges i
tillståndet.
22.2. Tullmyndigheten får föreskriva att formulär med ett särskiljande märke ska användas för
identifiering.
23. Godkänd avsändare – Säkerhetsåtgärder för stämplar
Den godkända avsändaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att särskilda
stämplar eller formulär som är försedda med ett avtryck av avgångstullkontorets stämpel eller
av en särskild stämpel förvaras säkert.
Den godkända avsändaren ska underrätta tullmyndigheten om de säkerhetsåtgärder som vidtas
i enlighet med första stycket.
23.1. Om någon missbrukar formulär som i förväg försetts med ett avtryck av
avgångstullkontorets stämpel eller av en särskild stämpel ska godkända avsändare, utan att det
påverkar tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, ansvara för att de tullar och andra avgifter
som i ett land ska betalas för varor som transporterats upptagna i de formulären betalas, om de
inte kan visa för den tullmyndighet som godkänt dem att de vidtagit de åtgärder som de ska
vidta enligt punkt 23.
24. Godkänd avsändare – Uppgifter som ska anges i deklarationer
24.1. Den godkända avsändaren ska senast när varorna sänds iväg fylla i
transiteringsdeklarationen och i tillämpliga fall ange den i enlighet med artikel 298 i denna
förordning fastställda bindande färdvägen i fält 44 samt den i enlighet med artikel 297 i denna
förordning fastställda tidsfristen för anmälan av varorna till destinationstullkontoret, de
vidtagna identifieringsåtgärderna och följande uppgift i fält D (Kontroll av avgångskontoret):
 Godkänd avsändare – 99206
24.2. Om avgångsmedlemsstatens behöriga myndighet kontrollerar en sändning före dess
avgång, ska den registrera detta i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i deklarationen.
24.3. Efter det att varorna avsänts ska exemplar 1 av det administrativa enhetsdokumentet
eller ett exemplar av transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med
114

säkerhetsuppgifter utan dröjsmål lämnas till avgångstullkontoret i enlighet med reglerna i
tillståndet. Övriga exemplar ska åtfölja varorna i enlighet med punkt 11 i denna bilaga.
25. Godkänd avsändare – Befrielse från underskrift
25.1. Tullmyndigheten får ge en godkänd avsändare tillstånd att inte behöva underteckna
sådana transiteringsdeklarationer vilka är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpel
som avses i del II kapitel II i denna bilaga och vilka upprättats med hjälp av ett elektroniskt
databehandlingssystem. Detta tillstånd förutsätter att godkända avsändare i förväg har lämnat
in en skriftlig förbindelse till tullmyndigheten där de åtar sig att vara personer som är
ansvariga för förfarandet när det gäller alla transiteringar med varor upptagna i
transiteringsdeklarationer som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln.
25.2. De transiteringsdeklarationer som upprättas i enlighet med punkt 25.1 i denna bilaga ska
vara försedda med följande uppgift i fältet för underskriften av den person som är ansvarig för
förfarandet:
 Befrielse från underskrift – 99207
26. Godkänd mottagare – Skyldigheter
26.1. När varorna ankommer till en plats som anges i tillståndet ska godkända mottagare utan
dröjsmål underrätta destinationstullkontoret om denna ankomst. De ska ange ankomstdatum,
eventuella förseglingars tillstånd och alla oegentligheter på de exemplar 4 och 5 av det
administrativa
enhetsdokumentet
eller
det
exemplar
av
transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter som åtföljt
varorna, och överlämna dokumenten till destinationstullkontoret i enlighet med reglerna i
tillståndet.
26.2. Destinationstullkontoret ska på exemplar 4 och 5 av det administrativa
enhetsdokumentet
eller
exemplaret
av
transiteringsföljedokumentet/transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter göra de
anteckningar som föreskrivs i punkt 13 i denna bilaga.
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DEL II
KAPITEL I
FÖRLAGOR TILL STÄMPLAR SOM ANVÄNDS FÖR KONTINUITETSPLANEN
1. Stämpel nr 1

RESERVRUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERAR
UNIONSTRANSITERING/GEMENSAM TRANSITERING
INGA DATA ÄR TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET
INLEDD DEN ____________________
(Datum/klockslag)

(mått: 26 × 59 mm)
2. Stämpel nr 2

KONTINUITETSPLAN
UNIONSTRANSITERING/GEMENSAM TRANSITERING
INGA DATA ÄR TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET
INLEDD DEN____________________
(Datum/klockslag)
(mått: 26 × 59 mm)
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KAPITEL II
FÖRLAGA TILL EN SÄRSKILD STÄMPEL SOM ANVÄNDS AV GODKÄNDA
AVSÄNDARE

1

2
3
5

4
6

(mått: 55 × 25 mm)
1. Vapen eller andra tecken eller bokstäver som betecknar landet
2. Avgångstullkontorets referensnummer
3. Deklarationens nummer
4. Datum
5. Godkänd avsändare
6. Tillståndets nummer
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KAPITEL III

LASTSPECIFIKATION

Nr

Kollins märkning, nummer och slag; Avsändningsvarubeskrivning
/exportland

Bruttovikt Reserverat
(kg)
för
myndighetens
användning

(Underskrift)

KAPITEL IV
FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL LASTSPECIFIKATIONER
AVSNITT 1
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1. Definition
1.1. En lastspecifikation är ett dokument som överensstämmer med vad som anges i denna
bilaga.
1.2. Den kan användas tillsammans med en transiteringsdeklaration när punkt 2.2 i denna
bilaga tillämpas.
2. Formulär för lastspecifikationer
2.1. Endast framsidan av ett formulär får användas som lastspecifikation.
2.2. Lastspecifikationer ska innehålla
a) rubriken ”Lastspecifikation”,
b) ett fält (70 × 55 mm) indelat i en övre del (70 × 15 mm) och en nedre del (70 × 40 mm),
c) kolumner i följande ordning och med nedan angivna rubriker:
 Serienummer.
 Kollins märkning, nummer, antal och slag; varubeskrivning.
 Avsändnings-/exportland.
 Bruttovikt (kg).
 Reserverat för myndighetens användning.
Användare får vid behov anpassa kolumnernas bredd. Kolumnen med rubriken ”Reserverat
för myndighetens användning” ska dock alltid vara minst 30 mm bred. Användare får fritt
förfoga över andra utrymmen än de som avses i leden a, b och c.
2.3. En vågrät linje ska dras direkt under den sista uppgiften och oanvänt utrymme ska strykas
över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

AVSNITT 2
Uppgifter som ska anges i lastspecifikationer
1. Fält
1.1. Övre del
Om en lastspecifikation åtföljer en transiteringsdeklaration, ska den person som är ansvarig
för förfarandet införa koden ”T1”, ”T2” eller ”T2F” i den övre delen av fältet.
1.2. Nedre del
De uppgifter som avses i punkt 4 i avsnitt III nedan ska anges i denna del.
2. Kolumner
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2.1. Nr
Ett ordningsnummer ska anges för varje varupost som tas upp i lastspecifikationer.
2.2. Kollins märkning, nummer, antal och slag; varubeskrivning
Erforderliga upplysningar ska anges i enlighet i enlighet med bilaga B till [delegerad
förordning (EU) 2015/... om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013].
Om en lastspecifikation åtföljer en transiteringsdeklaration, ska specifikationen innehålla de
uppgifter som anges i fälten 31 (Kolli och varubeskrivning), 40 (Summarisk
deklaration/tidigare handlingar), 44 (Ytterligare uppgifter/Bilagda handlingar/Certifikat och
tillstånd) och, i tillämpliga fall, 33 (Varukod) och 38 (Nettovikt (kg)) i
transiteringsdeklarationen.
2.3. Avsändnings-/exportland
Ange den medlemsstat från vilken varorna avsänds eller exporteras.
2.4. Bruttovikt (kg)
Ange de uppgifter som fyllts i i fält 35 i det administrativa enhetsdokumentet (se bilaga B till
[delegerad förordning (EU) 2015/... om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013]).
AVSNITT 3
Användning av lastspecifikationer
1. En transiteringsdeklaration får inte åtföljas av både en lastspecifikation och ett eller flera
tilläggsblad.
2. Vid användning av en lastspecifikation ska fälten 15 (Avsändnings-/exportland), 32
(Varupostnummer), 33 (Varukod), 35 (Bruttovikt (kg)), 38 (Nettovikt (kg)), 40 (Summarisk
deklaration/tidigare handlingar) och, i tillämpliga fall, 44 (Ytterligare uppgifter/Bilagda
handlingar/Certifikat och tillstånd) strykas över i formuläret för transiteringsdeklarationen,
och fält 31 (Kolli och varubeskrivning) får inte användas för att ange kollinas märkning,
nummer, antal och slag samt varubeskrivning. Ordningsnummer och kod för respektive
lastspecifikation ska anges i fält 31 (Kolli och varubeskrivning) i transiteringsdeklarationen.
3. En lastspecifikation ska läggas fram i samma antal exemplar som de exemplar av en
transiteringsdeklaration som den hänför sig till.
4. Lastspecifikationen ska vid registreringen av transiteringsdeklarationen förses med samma
registreringsnummer som de exemplar av transiteringsdeklarationen som den hänför sig till.
Detta nummer ska anges antingen med en stämpel som även anger avgångstullkontorets namn
eller för hand. Om numret anges för hand ska det bekräftas med avgångstullkontorets
officiella stämpel.
Underskrift av tjänsteman vid avgångstullkontoret är inte obligatorisk.
5. Om flera lastspecifikationer åtföljer en transiteringsdeklaration, ska de förses med ett
ordningsnummer som tilldelas av den person som är ansvarig för förfarandet, och antalet
åtföljande lastspecifikationer ska anges i fält 4 (Lastspec).
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6. Formulären för lastspecifikationer ska tryckas på limmat skrivpapper med en vikt av minst
40 g/m2, vilket ska vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal
användning. Berörda parter får avgöra vilken färg papperet ska ha. Formulären ska ha måtten
210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på upp till minus 5 mm eller plus 8 mm.
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KAPITEL V
GRÄNSÖVERGÅNGSATTEST

TC 10 – GRÄNSÖVERGÅNGSATTEST

Transportmedlets identitet: ……………………………….
TRANSITERINGSDEKLARATION
Typ (T1, T2 eller T2F) och Avgångstullkontorets
nummer
referensnummer

PLANERAT
TRANSITTULLKONTORS
REFERENSNUMMER

RESERVERAT
FÖR
MYNDIGHETENS ANVÄNDNING
Datum för gränsövergång:
…………………………………………
…………………………………………
(Underskrift)

Officiell
stämpel
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KAPITEL VI
INTYG OM SAMLAD GARANTI
TC 31 INTYG OM SAMLAD GARANTI
Framsida
1. Giltigt t.o.m.

Dag

(Månad/År)

Med siffror:

Med bokstäver:

2. Nummer

3. Person som är
ansvarig
för
förfarandet (för- och
efternamn
eller
firma,
fullständig
adress och land)
4. Borgensman (föroch efternamn eller
firma,
fullständig
adress och land)
5. Garantitullkontor
(referensnummer)
6. Referensbelopp
Valutakod

7. Garantitullkontoret intygar att ovan namngiven person som är ansvarig för förfarandet har
ställt en samlad garanti som gäller för transiteringar enligt förfarandet för
unionstransitering/gemensam transitering vilka berör följande icke-överstrukna tullområden:
Europeiska unionen – Island – Makedonien – Norge – Schweiz – Turkiet – Andorra* – San
Marino*
8. Särskilda anmärkningar

9. Giltigheten förlängd till och med
dd/mm/åå
ta bort
……………………,
……………..

den ta bort
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(ort)

(datum)

……………………………., den……………………
.

(ort)

(datum)

(Garantitullkontorets underskrift och (Garantitullkontorets underskrift och stämpel)
stämpel)

* Endast för transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering.
Baksida
10. Personer som är befullmäktigade att för den person som är ansvarig för förfarandet
underteckna deklarationer för unionstransitering/gemensam transitering
11. Befullmäktigad
persons för- och
efternamn
och
underskriftsprov

12. Underskrift av 11. Befullmäktigad
den person som är persons för- och
ansvarig
för efternamn
och
förfarandet*
underskriftsprov

12. Underskrift av
den person som är
ansvarig
för
förfarandet*

* Om den person som är ansvarig för förfarandet är en juridisk person ska den person vars
underskrift visas i fält 12 efter underskriften ange sitt för- och efternamn och sin ställning i
organisationen.
KAPITEL VII
INTYG OM BEFRIELSE FRÅN STÄLLANDE AV GARANTI
TC33 – INTYG OM BEFRIELSE FRÅN STÄLLANDE AV GARANTI
Framsida
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1. Giltigt t.o.m.

Dag

(Månad/År)

2. Nummer

Med siffror

Med bokstäver:

3. Person som är ansvarig för
förfarandet (för- och efternamn eller
firma, fullständig adress och land)
4. Garantitullkontor (referensnummer)
5. Referensbelopp
Valutakod
6. Garantitullkontoret intygar att ovan namngiven person som är ansvarig för förfarandet har
beviljats en befrielse från kravet på ställande av garanti för sina transiteringar enligt
förfarandet för unionstransitering/gemensam transitering vilka berör följande icke-överstrukna
tullområden:
Europeiska unionen – Island – Makedonien – Norge – Schweiz – Turkiet – Andorra* – San
Marino*
7. Särskilda anmärkningar

8. Giltigheten förlängd till och med
dd/mm/åå
ta bort
……………………,
……………..
(ort)

den ta bort
……………………………., den……………………
(datum)

.

(ort)

(datum)

(Garantitullkontorets underskrift och stämpel)
(Garantitullkontorets underskrift och
stämpel)

* Endast för transiteringar enligt förfarandet för unionstransitering.

Baksida
9. Personer som är befullmäktigade att för den person som är ansvarig för förfarandet
underteckna deklarationer för unionstransitering/gemensam transitering
10.

Befullmäktigad 11. Underskrift av 10.

Befullmäktigad 11. Underskrift av
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persons för- och den person som är persons för- och den person som är
efternamn
och ansvarig
för efternamn
och ansvarig
för
underskriftsprov
förfarandet*
underskriftsprov
förfarandet*

* Om den person som är ansvarig för förfarandet är en juridisk person ska den person vars
underskrift visas i fält 11 efter underskriften ange sitt för- och efternamn och sin ställning i
organisationen.
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KAPITEL VIII
FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL INTYG OM SAMLAD GARANTI OCH
INTYG OM BEFRIELSE FRÅN STÄLLANDE AV GARANTI
1. Uppgifter som ska anges på framsidan av intyget
Inga ändringar av, tillägg till eller strykningar av uppgifterna i fälten 1–8 i intyget om samlad
garanti och i fälten 1–7 i intyget om befrielse från ställande av garanti får göras efter
utfärdandet av intygen.
1.1 Valutakod
Medlemsstaterna ska i fält 6 i intyget om samlad garanti och i fält 5 i intyget om befrielse från
ställande av garanti ange ISO alfa 3-koden (ISO 4217) för den valuta som används.
1.2 Särskilda anmärkningar
Om den person som är ansvarig för förfarandet har förbundit sig att inge alla sina
transiteringsdeklarationer vid enbart ett avgångstullkontor, ska namnet på det kontoret anges
med stora bokstäver i fält 8 i intyget om samlad garanti eller i fält 7 i intyget om befrielse från
ställande av garanti.
1.3 Påteckningar i intyg vid förlängning av giltighetstiden
Vid förlängning av intygs giltighetstid ska garantitullkontoret påteckna fält 9 i intyget om
samlad garanti eller fält 8 i intyget om befrielse från ställande av garanti.
2. Uppgifter som ska anges på baksidan av intyg – personer som är befullmäktigade att
underteckna transiteringsdeklarationer
2.1 När ett intyg utfärdas, eller när som helst under dess giltighetstid, ska de personer som är
ansvariga för förfarandet på baksidan av intyget namnge de personer som de befullmäktigat
att för deras räkning underteckna transiteringsdeklarationer. Varje angivelse ska omfatta den
befullmäktigade personens för- och efternamn samt ett prov på dennes underskrift, och ska
kontrasigneras av den person som är ansvarig för förfarandet. Personer som är ansvariga för
förfarandet får stryka över de fält de inte önskar använda.
2.2 Den person som är ansvarig för förfarandet får när som helst återkalla ett sådant
befullmäktigande.
2.3 Varje person vars namn anges på baksidan av ett intyg vilket uppvisas för ett
avgångstullkontor ska anses som ett befullmäktigat ombud för den person som är ansvarig för
förfarandet.
3. Tekniska krav
3.1. Formulären för intyg om samlad garanti och intyg om befrielse från ställande av garanti
ska tryckas på vitt, träfritt papper med en vikt av minst 100 g/m 2. Det ska på fram- och
baksidan ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör alla förfalskningar på mekanisk eller
kemisk väg synbara. Bakgrunden ska tryckas
 med grön färg när det gäller intyg om samlad garanti,
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 med ljusblå färg när det gäller intyg om befrielse från ställande av garanti.
3.2. Formulären ska ha måtten 210 × 148 mm.
3.3. Det åligger medlemsstaterna att trycka eller låta trycka formulären. Varje intyg ska bära
ett löpnummer som gör det möjligt att identifiera det.
3.4. Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar i formulären
ska göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och andra uppgifter vid behov läggs till.
Varje sådan ändring ska signeras av den person som har utfört den och ska attesteras av
tullmyndigheten.
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AVDELNING VIII
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VAROR SOM FÖRS UT UR UNIONENS
TULLOMRÅDE

Ingen bilaga
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