1 Afzender (naam of handelsnaam en volledig adres
eventueel zoals in het handelsregister ingeschreven)

A

AANVRAAG
TOT
AFGIFTE

2 Geadresseerde (naam of handelsnaam en volledig adres
voor zover bekend, of "aan order")

EUROPESE UNIE
CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
3 Land van oorsprong (Europese Unie of betrokken land van oorsprong)

4 Gegevens in verband met het vervoer (facultatief)

5 Opmerkingen

6 Volgnummer: merken, nummers, aantal en aard van de colli; omschrijving van de goederen
(bij onverpakte goederen het aantal of "los gestort" vermelden)

7 Hoeveelheid (uitgedrukt
in bruto - of nettomassa
of in andere maateenheden

8 Ondergetekende

- VERZOEKT om afgifte van een certificaat van oorsprong waarin wordt verklaard dat de hierboven vermelde goederen van oorsprong zijn uit het in vak 3 genoemde land.
- VERKLAART dat de gegevens van deze aanvraag alsmede de met het oog op de afgifte van het certificaat van oorsprong aan de bevoegde instanties voorgelegde bewijsstukken
en verstrekte inlichtingen juist zijn, dat de goederen waarop deze stukken en inlichtingen betrekking hebben dezelfde zijn als die waarvoor het certificaat wordt aangevraagd, dat deze
goederen aan de door de regeling betreffende de gemeenschappelijke definitie van het begrip "oorsprong van goederen" gestelde voorwaarden voldoen.
- VERBINDT ZICH op verzoek van de bevoegde instanties alle verdere inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken welke voor de afgifte van dit certificaat noodzakelijk zijn.

9 Aanvrager (indien deze niet de afzender is)

Plaats en datum
(1) Indien de aanvraag wordt ondertekend door een gevolmachtigde moet diens naam in blokletters onder de handtekening worden vermeld.

Handtekening van de aanvrager(1)
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10. Nationale aanvullende vermeldingen
Toltarief : ..............................................................................................................................................

Waarde : . ..........................................................................................................

Land van bestemming : . ..............................................................................................................

11. Door de fabrikant-uitvoerder in te vullen
De ondergetekende verklaart dat de volgende goederen : ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

volledig werden verworven (1) of gefabriceerd (2) onder zijn toezicht of voor zijn rekening op het volgend adres : ...............................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

en dat hun oorsprong vermeld in vak 3 werd vastgesteld op basis van de geldende regels van niet-preferentiële oorsprong.
Voorgelegde documenten :

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Stempel	Datum en handtekening

12. Door de handelaar of de verzender in te vullen
Voorgelegde bewijsstukken :

. ..............................................................................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Stempel	Datum en handtekening

13. Aanvullende inlichtingen :
Naam, datum en stempel
van de bevoegde overheid

(1) Zie artikel 23 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.
(2) Deze verklaring is niet geldig voor de aanvragen van certificaten van oorsprong waarvoor de fabrikant een onderneming is die geen juridische band heeft met de verzender-aanvrager. In dergelijk geval dient de verklaring te worden opgemaakt door de fabrikant op een papier met
briefhoofd en ondertekend.
REGELS IN ACHT TE NEMEN BIJ HET OPMAKEN VAN HET CERTIFICAAT VAN OORSPRONG EN DE DAARBIJ BEHORENDE AANVRAAG
1.	De formulieren van het certificaat van oorsprong en van de daarbij horende aanvraag worden op eensluidende wijze ingevuld in de officiële
talen van de Europese Unie of, naar gelang van de gebruiken en de vereisten van de handel, in een andere taal. Indien de formulieren met
de hand worden ingevuld, geschiedt dit met inkt en in blokletters.
2. In het certificaat en in de aanvraag mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Wijzigingen dienen te worden aangebracht door
doorhaling van de onjuiste vermelding en eventuele toevoeging van de juiste vermelding. Elke aldus aangebracht wijziging dient te worden
goedgekeurd door degene die haar heeft bewerkstelligd en te worden geviseerd door de overheidsinstanties of bevoegde organen.
3. Het in de aanvraag en in het certificaat vermelde artikel moet worden voorafgegaan door een volgnummer. Onmiddellijk onder de laatste
inschrijving wordt een horizontale lijn getrokken. Onbeschreven gedeelten moeten worden doorgehaald zodat elke latere toevoeging onmogelijk wordt.
4. Indien dit voor de uitvoerhandel vereist is, kunnen naast het certificaat één of meerdere kopieën worden opgesteld.
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