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3.
Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för
produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 30
Informationsförfarande för kumulationsändamål

1.
Vid tillämpning av artiklarna 3.2, 3.3, 4.2 och 4.3 i detta protokoll ska ett varucertifikat EUR.1, en ursprungsdekla
ration eller en leverantörsdeklaration enligt förlagan i bilaga V A, som lämnas av exportören i den stat (avtalsslutande
SADC-stat, EU, annan AVS-stat som ingått ett ekonomiskt partnerskapsavtal eller ULT) som materialet kommer från,
utgöra bevis för ursprungsstatus i den mening som avses i detta protokoll för material från något av dessa länder eller
territorier eller från EU. Vid tillämpning av artikel 6.1 i detta protokoll ska formulär A eller en ursprungsförsäkran
utgöra bevis för ursprungsstatus.

2.
Vid tillämpning av artiklarna 3.4, 3.5, 4.6 och 4.7 i detta protokoll ska en leverantörsdeklaration enligt förlagan
i bilaga V B, som lämnas av exportören i gemenskapen eller den stat (avtalsslutande SADC-stat, EU, annan AVS-stat som
ingått ett ekonomiskt partnerskapsavtal eller ULT) som materialet kommer från, utgöra bevis för den bearbetning eller
behandling som utförts i något av dessa länder eller territorier eller i EU. En separat leverantörsdeklaration ska för varje
sändning av varor lämnas av leverantören på den faktura som avser den sändningen, i en bilaga till den fakturan eller på
en följesedel eller någon annan kommersiell handling som avser den sändningen och där det berörda materialet beskrivs
tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

3.
Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars status med avseende på reglerna om
förmånsursprung förutses bli bestående under avsevärd tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration,
nedan kallad leverantörsdeklaration för längre tid, som omfattar påföljande sändningar av sådana varor, förutsatt att de fakta
eller omständigheter som legat till grund för beviljandet förblir oförändrade. En leverantörsdeklaration för längre tid får
utfärdas för en tid av upp till ett år från och med dagen för utfärdandet av deklarationen.

4.
En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas med retroaktiv verkan. I sådana fall får deklarationens
giltighetstid inte överstiga ett år från och med den första giltighetsdagen. Det medges dock att tullmyndigheten har rätt
att återkalla en leverantörsdeklaration för längre tid, om omständigheterna förändras eller om oriktiga eller felaktiga
uppgifter lämnats.

5.
Leverantören skall omedelbart underrätta kunden när en leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig
för de varor som levereras.

6.

Leverantörsdeklarationen får göras på ett förtryckt formulär.

7.
Leverantörsdeklarationerna ska undertecknas för hand av exportören. När ursprungsdeklarationen och leverantörs
deklarationen upprättas med hjälp av elektronisk databehandling, behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte
undertecknas för hand, under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen i leverantörsföretaget är identifierad på ett
sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i den stat där leverantörsdeklarationerna upprättas. Dessa tullmyndigheter får
fastställa villkor för tillämpningen av denna punkt.

8.
Leverantörsdeklarationerna ska lämnas till tullmyndigheterna i det exportland till vilket begäran om utfärdande av
varucertifikatet EUR.1 lämnas.

9.
En leverantör som upprättar en deklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna
i det land där den upprättas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

10. Leverantörsdeklarationer som gjorts och informationscertifikat som utfärdats i överensstämmelse med artikel 26
i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 innan detta protokoll träder i kraft ska fortsätta att vara giltiga under
en övergångsperiod på tolv (12) månader.

