Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija par produktiem ar preferenciālās
izcelsmes statusu
Piegādātāja deklarācijas tekstu sagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm,
kuras nav jāpārraksta.
Teksts latviešu valodā
Deklarācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā dokumentā uzskaitīto preču
…… (1)
…… (2),
kuras regulāri piegādā …… (3), kuru izcelsme ir …... (4) un kuras atbilst
izcelsmes noteikumiem, kas reglamentē preferenciālo tirdzniecību ar
……(5).
Es apliecinu, ka (6):
 piemērota kumulācija ar ……. (valsts/valstu nosaukums)
 kumulācija nav piemērota.
Šī deklarācija ir derīga visiem minēto produktu sūtījumiem no …… līdz
…… (7).
Es apņemos …… (8) nekavējoties informēt, ja šī deklarācija vairs nebūs
derīga.
Es apņemos muitas dienestiem iesniegt visus citus pieprasītos
pavaddokumentus:
…… (9)
…… (10)
…… (11).

Teksts angļu valodā
Declaration
I, the undersigned, declare that the goods decribed below:
…… (1)
…… (2)
which are regularly supplied to …… (3), originate in ……(4) and satisfy
the rules of origin governing preferential trade with ……(5).
I declare that (6):
 Cumulation applied with ……(name of the country/countries)
 No cumulation applied.
The declaration is valid for all shipments of these products dispatched
from: …… to …… (7).
I undertake to inform …… (8) immediately if this declaration is no longer
valid.
I undertake to make available to the customs authorities any further
supporting documents they require:
…… (9)
…… (10)
…… (11).
_______________
(1)
(2)
(3)
(4)

Apraksts.
Komercnosaukums, ko izmanto rēķinos, piemēram, modeļa Nr.
Tā uzņēmuma nosaukums, kuram piegādā preces.
Eiropas Savienība, valsts, valstu grupa vai teritorija, kas ir preču izcelsmes
vieta.
(5) Attiecīgā valsts, valstu grupa vai teritorija.
(6) Attiecīgajā gadījumā aizpilda tikai par precēm ar preferenciālas izcelsmes
statusu saistībā ar preferenciālas tirdzniecības attiecībām ar kādu no valstīm, ar
kurām ir piemērojama Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu izcelsmes
kumulācija.
(7) Norādīt sākuma un beigu datumus. Periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
(8) Tā uzņēmuma nosaukums, kuram piegādā preces.
(9) Izdošanas vieta un datums.
(10) Vārds, uzvārds un amats, uzņēmuma nosaukums un adrese.
(11) Paraksts.

