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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II
FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL VARUCERTIFIKATET
I. Regler för ifyllande av varucertifikatet
1. Varucertifikat A.TR. skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med
exportlandets nationella lagstiftning. Om certifikatet fylls i på turkiska skall det även fyllas i på något av
gemenskapens officiella språk.
2. Varucertifikat A.TR. skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller för hand; om det fylls i för hand skall detta göras
med bläck och tryckbokstäver. Det får inte innehålla några raderingar eller överskrivningar. Eventuella ändringar
skall göras genom att de felaktiga uppgifterna stryks över och eventuella nödvändiga rättelser läggs till. Varje sådan
ändring skall bekräftas med signatur av den person som fyllde i certifikatet och påtecknas av tullmyndigheterna. En
varubeskrivning skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en
vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.
II. Uppgifter som skall anges i de olika fälten
1. Ange den berörda personens eller det berörda företagets fullständiga namn och adress.
2. Ange i förekommande fall transportdokumentets nummer.
3. Ange i förekommande fall fullständigt namn på och adress till den eller de personer eller det eller de företag till
vilken/vilket/vilka varorna skall levereras.
5. Ange namnet på det land från vilket varorna exporteras.
6. Ange namnet på det berörda landet.
9. Ange den ifrågavarande artikelns ordningsnummer i förhållande till det totala antal artiklar som omfattas av
certifikatet.
10. Ange förpackningarnas märken, nummer, antal och slag samt varornas sedvanliga handelsbeteckning.
11. Ange bruttovikten av de varor som beskrivs i motsvarande fält 10, uttryckt i kg eller någon annan enhet (hl, m3
ovs.).
12. Skall fyllas i av tullmyndigheten. Ange i förekommande fall de uppgifter som avser exporthandlingen (blankettens
typ och nummer, tullkontorets och det utfärdande landets namn).
13. Ange ort och datum samt exportörens underskrift och namnförtydligande.
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