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-

(A 29-31. KÉRDÉST MINDEN KÉRELEMBEN KI KELL TÖLTENI)

24.

Olyan árukat állít elő, amelyek hasonlóak az újra behozott termékekhez, és az Ön EU-ban
levő gyárában a feldolgozás ugyanazon szakaszában vannak azokhoz képest?
[A 3036/94/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja]

25.

Hasonló árukra nézve Ön EU-ban levő gyárában is végeznek-e fő gyártási folyamatokat
(például varrás és összeállítás, vagy kötés fonálból előállított, fazonra szabott kötött áru
esetében)?
[A 3036/94/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja]

26.

Folytatott-e az EU-ban textilipari termelő tevékenységet ilyen jellegű és mennyiségű
termékekkel?
(Ha nem, jelölje meg az indokokat, vagy hivatkozzon múltbeli levelezésre)
[A 3036/94/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja]

27.

Csökkent a foglalkoztatási szintje? (Ha igen, jelölje meg az indokokat és mellékeljen
statisztikai adatokat szükség esetén, vagy hivatkozzon múltbeli levelezésre)
[A 3036/94/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdése]

28.

Ugyanazon kvótaidőszakban kért-e előzetes engedélyt másik tagállamban?
(Ha igen, mellékelje a másolatát, vagy hivatkozzon múltbeli levelezésre)
[A 3036/94/EK rendelet 3. cikke (4) vagy (5) bekezdése]

29.

Korábban is kedvezményezett volt-e az adott kategória és ország tekintetében?

-

(Ha igen, mellékelje az indoklást, vagy hivatkozzon múltbeli levelezésre)
[A 3036/94/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdése]
Vagy
30.

Az adott kategória és az ország tekintetében ez új kérelem?

-

(Ha igen, mellékelje az igazolást arról – vagy hivatkozzon múltbeli levelezésre-, hogy a
harmadik országban történő feldolgozás értéke nem haladja meg az Ön előző évi
közösségi termelési értékének 50%-át)
[A 3036/94/EK rendelet 3. cikke (5) (2) és (3) bekezdése]
ha megválaszolta a 30. kérdést
31.

Kér további engedélyt az adott kategóriára és országra vonatkozóan?

-

-

-

-

(Ha igen, mellékelje az arra vonatkozó bizonyítékot- vagy hivatkozzon a múltbeli
levelezésre-, hogy a korábbi engedélye 50%-át újra behozatta, vagy a 80%-át kivitette)
[A 3036/94/EK rendelet 3. cikke (5) (4) bekezdése]
és végül, ha megválaszolta a 30. kérdést,
32.

Az előző évi közösségi termelési értéke magában foglalja-e az alvállalkozók termelését?
(Ha igen, és még nem adott erre vonatkozó információt, akkor mellékelje az alvállalkozók
arról tett nyilatkozatait, hogy ugyanezen mennyiségekre nem fognak engedélyt kérni)
[A 3036/94/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdés a) pontja]

Alulírott ezennel kijelentem, hogy az e kérelemben szereplő adatok pontosak, a mellékelt okmányok hitelesek, és az alábbi
okmányokat terjesztem elő:
1.

szerződések,

2.

az ideiglenesen kivitt áruk származási bizonyítványa, és

3.

e kérelmet alátámasztó egyéb okmányok (sorszámozva).

Továbbá vállalom, hogy:
i.

az illetékes hatóságok kérésére beterjesztek minden olyan kiegészítő dokumentációt vagy információt, amit az
előzetes engedély kiadásához szükségesnek tartanak, és szükség esetén elfogadom a készletnyilvántartásoknak az
illetékes hatóságok által az engedéllyel kapcsolatban történő ellenőrzését;

ii.

az ilyen készletnyilvántartásokat megőrzöm az engedély(ek) kiállítása naptári évének végétől számított három évig;

iii.

az ideiglenesen kivitt és újra behozott árukat egyértelműen azonosíthatóvá teszem;

iv.

rendelkezésre bocsátok minden olyan bizonyítékot vagy mintát, amelyet az illetékes hatóságok ezen engedély
felhasználásának ellenőrzéséhez szükségesnek tartanak; és

v.

az előzetes engedélyt a lejárta után legkésőbb 15 napon belül visszaadom.

Kérem előzetes engedély megadását a kérelemben részletezett árukra.

Aláírás

Kelt

Név

Cégnél betöltött beosztás

(Szíveskedjék feltüntetni, ha más személy képviseletében
jár el, annak nevében és megbízásából, és mellékelje a
meghatalmazás másodpéldányát.)

