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12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
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LIIKUMISSERTIFIKAADI TAOTLUS 

1. Eksportija (nimi, täielik aadress, riik) 

EUR. 1 EE 340122 1. Eksportija (nimi, täielik aadress, riik) 

Enne käesoleva vormi täitmist tutvuda tagaküljel olevate märkustega. 

1. Eksportija (nimi, täielik aadress, riik) 

2. Sooduskaubanduses kasutatava sertifikaadi taotlus 

EUROOPA UHENDUS 
ja 

vahel (märkida asjaomased riigid, riikide rühmad või territooriumid) 

3. Kaubasaaja (nimi, täielik aadress, riik) (täitmine vabatahtlik) 

2. Sooduskaubanduses kasutatava sertifikaadi taotlus 

EUROOPA UHENDUS 
ja 

vahel (märkida asjaomased riigid, riikide rühmad või territooriumid) 

3. Kaubasaaja (nimi, täielik aadress, riik) (täitmine vabatahtlik) 

4. Riik, riikide rühm või territoorium, 
kust pärinevana tooteid käsitletakse 

5. Sihtriik, riikide rühm või territoorium 

6. Veo üksikasjad (täitmine vabatahtlik) 7. Märkused 

8. Järjekorra nr; märgistused ja numbrid; pakendite arv ja liik(1); Kauba kirjeldus 9. Brutomass kilo
grammides või 
muud mõõtühikud 
(1, m3, jne) 

10. Arved 
(täitmine 
vabatahtlik) 



EKSPORTIJA DEKLARATSIOON 

Mina, allakirjutanu, teisel küljel kirjeldatud kauba eksportija, 

KINNITAN, et kõnealune kaup vastab lisatud sertifikaadi väljaandmiseks vajalikele tingimustele; 

TÄPSUSTAN järgmisi asjaolusid, mis on võimaldanud tagada kõnealuse kauba vastavuse nimetatud tingimustele: 

ESITAN järgmised tõendavad dokumendid (1): 

KOHUSTUN esitama asjaomaste pädevate asutuste taotluse korral mis tahes tõendusmaterjali, mida kõnealused asutused võivad 
nõuda selleks, et anda välja lisatud sertifikaat, ja vajadusel lubama, et kõnealused asutused kontrollivad minu 
raamatupidamist ja eespool nimetatud kauba valmistamisprotsesse; 

TAOTLEN nimetatud kaupadele lisatud sertifikaadi väljaandmist. 

(Koht ja kuupäev) 

(Allkiri) 

(1) Näiteks: impordidokumendid, liikumissertifikaadid, kaubaarved, tootja deklaratsioonid jne, mis viitavad valmistamisel kasutatud toodetele või samas seisukorras 
reeksporditud kaupadele. 


